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A. 
Aa ehen, (fe. Aix la Chapelle) en fordums tydſk Rigs— 
ſtad af hai Ulder, hvor Karl den ſtore, hvis Gravminde 
forevifeg i Domkirken, pleiede at reſidere. Her gjemtes 
de tydſte Riggſinſignier, ſom ved hver Keiſerkroning brag— 
tes til Frankfurt am Mayn. Ikke mindre beromt er den 
af fine varme Bade, der lokke et ſtort Antal Fremmede deri 
hen og herved meget bidrage til Stadens Velſtand. Ind—⸗ 
byggernes Antal angives til 25,700. Man tæller over 30 
Klædemanufacturer og 18 Naalefabriker. Desuden for— 
færdiges her Metalvare, Tapeter, Uldentoier ꝛc. 

Aachener⸗Fred (Fred til Aachen). Uagtet 
Carl éte 1713 havde udftædet den, under Navn af 
den pragmatiffe Sanetion befjendte Arve— 
folgelop, hvorved han føgte at fiffre fin Datter Maria 
Thereſia den øfterrigffe Arv, og denne Beſtemmelſe 
vav garanteret, (erkjendt gyldig) af de fornemſte europæi-s 
ſte Magter, forenede dog dere af diffe fig mod Maria, 
det var gift med Storhertug Frants af Tofcana. Fre— 
deri 2den ſeirede ved Molwitz, og de Franffe lode 
Carl Albriecht af Baiern udnævme fil Keiſer under 
Savn af Carl 7de. Kun Georg aden af Engelland uns 
derſtottede Maria Thereſia, ſom dog. ifær ved Ungarernes 
Syjelp feirede over Carl, hois Lande bleve beſatte af Oſter— 
rigerne. Da Carl døde, fluttede hans Søn Fred med 
Oſterrig og fie fine Lande tilbøge. Maria Thereffa Uutte— 
de nu. og Fred med Preuſſen til Dresden 1745, og afſtod 
det meſte af Schleſten og Glatz, hvorpaa hendes Mand 
Frants blev udnævnt fil tydſt Keiſer under Navn af 
Frants iſte. 1748 fom Freden iſtand med de øvrige 

krigforende Magter fil Agchen, hvori de erfjendte der 
pragmafife Ganction, dog fif Don Philis af Spanien Hev- 

tugdommerne Porma, Piacenza og Guaſtalla. 

Aareladen, ten Aares Aabning påa det mennes 
elige Legeme for af bortlede Blod. Den hover til pe virk— 
ſomſte Midler j Lagelunſten, men om ————— have Le⸗ 
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gerne vævet meget uenige. Podelirius, ÆFulavs Son 
(1184 f. Chr.) nævnes ſom den førfte, der vovede af anven— 
de Aarelaben, da han lykkelig kurerede den cariffe Konge 
Damaths Datter, Gyrna, ved at aabne Aarerne pag 
begge hendes Arme. Siden brugtes Aareladen af flere Lœ⸗ 
get, og Hippokrates, i hvis Tid den allerede var 
meget brugelig, anvendte den ſparſomt. Senere blev det— 
te Middel meget misbrugt, indtil Asklepiades, Ci 
ceros fæge og Ben klogeligen indffrænfede det. — Gale— 
nus (160 eft. Chr.), ſom udledede en Hovedelaſſe af Syg— 
domme af Fuldblodighed, forordnede rigelig Aareladen, 
og ved fin Leres Anſeelſe, der i flere Aarhundrede var her— 
ſtende, udbredede han meget Sammes Brug. Efter det ros 
merſke Riges Undergang vare Lægerne i Europa faa fjelde 
ne, at Karl den ſtore døde af en Lungebetændelfe uden Læ- 
gens Hjelp, — De arabiffe Læger fulgte Galenus og an— 
vendte hyppig Aareladen, hvilfet endnu blev almindelige⸗ 
ye blandt Munkene, ſom næften ene vare i Beſiddelſe af 
Kundkab i: Medicinen. Man forbandt Aſtrologie med 
Aareladen og beſtemte den til viffe Dage. $ Tydffland 
fortrængte Paracelfus (1525) det galeniffe Syſtem, 
Der dog endnu holdt fig i Franfrig og Ytalien. Hel 
mont (1600) ivrede mod Aareladen. Harweys Op⸗ 
dagelſe af Blodets Omlob havde for ſaavidt Indſlydelſe 
paa Aareladen, at det foranledigede Forſog paa at ind⸗ 
ſproite Lægemidlerne i Aarerne felv eller (1656). bortlede 
endeel af det fyge Blod og erſtatte det ved Blodet af ſun— 
de Menneſker eller Dyr, — Sydenham, en engel 
Læge (1673) troede af kunne tvinge Sygdommene ved 
ffærf Aareladen. — Stahl opſtillede meget rigtige Grund— 
ſetninger over Aareladen; dog vedblev den paa de flefte 
Steder af misbruges. De nyeſte Læger have føgt at ind- 
ffrænfe dens alf for hyppige Brug. 

Aarer ere de hudagtige, muffuløfe Kanaler i de 
dyriſke Legemer, ſom lede Blodet fra Hjertet igjennem alle 
Dele af det menneſkelige Legeme og igjen tilbage. Fra 
Hjertet gaae 4 Hovedaarer, der dele fig i utallige Grene 
fil det menneſkelige Legemes yderſte Dele. Af diffe 4 ere 
to-Puls- ogfoBIodaarer. Pulsagrerne fører 
Blodet ud af Hjertet og Blodaarene igjen tilbege. Slo— 
det drives ud ved et Glag eller en Bevægelfe, ſom fan 
merkes i hele Pulsgareſyſtemet; derfor kaldes diſſe Aarer 
ogfaa Slagaarer (Arterier). Blodgarerne eller Venerne 
føre Blodet uden Slag tilbage til Hjertet. — Formedelſt 
Ligheden falder man Kanalerne i Planter ogſaa Harer. 

Abbaſid'er, fee Kalif. 
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… Abbed (fr. YDbE, ital. Abbate) en fornem Geiſtlig 
iden Romerſk-catholſte Kirke; i Rangen næft efter en Bix 
ffop og Overhovedet for et Abbedie, af hvis Lemmer han 
vælges, Desuden gaves der fordum i Italien pg Franke— 
tig en Mængde Titulær Abbeder, Verfoner af gode Fami— 
lier, der tragtede efter hoiere geiſtlige Embeder og imide 
lertid figurerede under denne Titel. Tilſidſt behøvedes er 
meer end fort Dragt og fine Sader for allepegne at hilſes 
fom Abbed, 

Abbt (Thomas) en udmarket philoſophiſk Skribent, 
fod i Ulm 1738, udviklede tidlig fin Smag for Bidenffar 
berne. J Aaret 1756 gif han til Univerfitetet | Halle, 
hvor den berømte Baumgarten opteg ham med Udmærfelfe 
sø indrømmede ham Bolig i fit Huus, Abbt lagde fig ifær 
efter Philoſophie og Mathematik, og blev 1760' Faldt ſom 
Profeſſor i Philoſophien til Univerſitetet & Franffurt an 
der Oder, hvor han midt under Krigstummelen føre, fin 
Ufhandling om Doden for Fædrenelandet, 
Aaret Frede tilbragte han 6 Maaneder i Berlin og traade 
te i Fotbindelſe med begge Eulere, med Mendelfon og Rie 
colai og gik derpaa fem Profeſſor i Mathematik fil Rin— 
teln. Kjed af det afademiffe Liv ſtuderede han Retélærer 
for af fage et borgerligt Embede. J Aaret 1763 bereifte 
han det fydlige Tydffland, Schweitz og en Deel af af Franke⸗ 
rig, kom ved Aarets Slutning tilbage til Rinteln og ude 
gav fort derpaa fit Bærk”om Fortjeneft er, hvor⸗ 
ved han meeft grundede fin Roes. Ved dette Sfrift ere 
holdt Abbt 1765. fin Poſt ſom Hof- Regjerings- og Conſiſto⸗ 
rialraad i Buͤckeburg, hos den regjerende Greve Schaum— 
burg- Lippe, der beærede ham med et ſardeles Venſkab. 
1766 dode Abbt i fin blomſtrende Alder, og den værdige 
Fyrſte [od fin Ven pragtfuldt begrave i fit eget Capel og 
forfattede felp en rørende Indſkrift paa hans Grav. Abbts 
Gfrifter ere rige paa Sfarpfind, Indbildningskraft og 
Mand, og han vilde ſikkert blevet een af de fortrinlige 
Sfribenter, hvis han havde naaet en modnere Alder. Des— 
uagtet fortjener han at regnes til dem, ſom bidroge det 
mefte fif det dengang, faa dybt ſiunkne trdſke Sorogs For» 
ædling. 5 Sproag udmærfer fig ved Ynde og fraftig 
Korthed, Hans famtlige Bærfer ere efter hans Død ud— 

- givne i 6 Bind af Micelai, 

Abdera, en Sfad paa den thracife Kyſt, hvis Ane 
leg tilſtrives Herkules, Skjont den roſte fig af at være 
Demokrits og Protagoras's Fædreneland, var den dog i 
Alderdommen ilde berygtet og anſaaes for Dumheds og 
Taabeligheds Sæde. gi 
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Abel, Adams anden Son, blev myrdet af fin Brs⸗ 
det Kain. — Adſkillige Kirfefædre antoge at Abel var ugift, 
og denne Mening gav Unledning til en Geft, der opkom 
under Arcadius og Honorius, ſom kaldte fig Abeliter 
og forkaſtede Ægteffab. Efter nogle Reiſendes Beretning 
forevifes hans Grav i Nerheden af Damaſeus. 

Abelard (Peter) egentlig — en Geiſt⸗ 
fig af Benedietinerordenen, var født 1079 noget fra Nan— 
teg.i Flekken Palais, der tilhørte hans Fader Berenger: 
Hans Tilbøielighed ledede ham fra hans tidligſte Mar til 
SBidenffaberne; og for gandſte at kunne overgive fig til 
dem, overlod han fine Brodre Forfefødfelsretten og fine 
Godſer. Med Lethed fudeerte han Digtekunſt, Veltalen⸗ 
hed, Vhilofophiem Jurisprudenz, Theologie, det græſke, 
hebraiſke og latinffe Sprog; men fornemmelig lagde han 
fig efter den ſcholaſtiſte Philoſophie. Skjont Bretagne 
paa den Tid havde udmarkede Lærde, havde Abelard dog 
fnart udtomt deres Videnſkaber. Han gif derfor til Pa— 
fis, hvis Uniberſitet traf Studerende til fig fra alle Dele 
af Europa.  Bilhelm-af€bhampeaur var den 
Tids kjekkeſte Dialeftifer. Abelard nød hans Underviis— 
ning og nyttede den faa fortrinlig, af han i de dengang 
brugelige Beddefampe i Bid og Skarpſindighed ofte fatte 
fin Lærer i Forlegenhed. Vaa Benffabet fulgte Had, huori 
Champeaur's Difciple deeltoge, og Abelard, der endnå 
iffe var 22 Aar, undgik det optrakkende Uveir ved hurtig 
at forlade Paris og gaae til Melun, hvorhen Rygtet ſnart 
drog en Mængde Ynglinge, der forlode Paris for at høre og 
beundre ham, Da Misundelſen ogfaa forfulgte ham her; 
hid, gif han til Corbeil, hvor han paa ſamme Maade blev 
beundret og forfulgt. Men Abelard agtede ingen Fare og 
fortſatte fine Studier med en Iver, der udtømte dans 
Kræfter, Ugierne gav han efter for Lægernes alvorlige 
Foreſtillinger, og afbrød fine Arbeider -for i fin Fodeſtavn 
at gjenoorette fin Sundhed. Paa nye ſtyrket vendte han 
efter 2 Aar tilbage til Paris, forfonede fig med fin forrige 
Lærer, og aabnede en Gfole i Rhetoriken, hvid. Glands 
fnart lod ade de øvrige uden Tilhørere. Han lærte efter« 
haanden. Rhetorik, Philoſophie og Theologie, og dannede 
de meeſt udmærfede Diſeiple, blandt -bvilfe Pave Coes 
leſtin z, PierreLombard, Biffop af Paris, Be— 
vengar, Biſkop af Poitierg, og den hellige Berns 
Hardaf Clairvaux felv, Paa ſamme Tid levede 
i Paris en ung Dame ved Navn Louife eller Heloiſe, 
Dengang 17 Aar, og en Broderdatter af Fulbert, Canoni— 
eus i Paris. Faa Fruentimmer overgik hende i Gfjøns 
bed, ingen lignede hende i Aand og alle Slags Kundſka— 
ber: man-talede om bende med Enthuſiasmus. Abelard 
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ønffede at fjende denne Prodelſe for fit Kjøn. Han var 
dengang 39 Mar, og uagtet denne Alder ei pleter at være 
faa beſtig, oolammedes han dog af faa lidenfabelig Kjer⸗ 
lighed for Heloiſe, at ban for hendes Styld glemte Plig— 
fer, Underviigning og ſelb den faa beftig attraaede H)æs 
dér. Heloiſe var Heller ikke ufolſom for hang Fortjeneſter. 
Under Paaffud at fuldende hendes Dannelſe fif Abelard 
Fulberts Tilladelfe ofte at beføge hende; for endnu oftere 
at fee hende tingede han Bolig og Koſt bog Fulbert. Gaas 
ledes henlevede de to Elſtende flere Maaneder boiſt lytke—⸗ 
ligt, mere befEjeftigede, ſom Abelard felv figer, med deres 
Kierlighed end med Studeringer. Men denne hemmelige 
og farlige Omgang blev fnart befjendt: de Viſer, hvort 
Abelard fang fin Kjerlighed løbe om i Varis og kom ende« 
ligt til Fulbert felv. Han ſtilte de Elfende ad, men. for 
fildigt,. Heloiſe bar Frugten af fin Gvaghed under fit 
Hjerte. Abelard bortførte hende og bragte bende til Bre— 
tagne, hvor hun fom ned med en Son, der dog ſtrax efter 
dode. Nu tænfte han paa hemmelig at ægte hende; Ful— 
bert nodtes til at give fit Bifald, og Heloiſe, der heller 
vilde være Abelarda Elfede end Kone, gav ogfaa efter. 
Æg effabet fuldbyrdedes, men for at holde det ffjult for 
Vublikum, blev Heloiſe hos fin Onkel og Abelard i fin fore 
rige Belig, hvor han fortfatte fine Forelæsninger; de ſaae 

hinanden ſielden. Fulbert troede, at denne Hemmelighed 
var fornærinclig for Heldiſes re og gjorde den befjendt. 
RAN derimod, ſom agtede Abelards Hæder højere end 
in egen Ære, gjorde Eed paa hun ei var gift. Fulbert 
yttrede fin Vrede herover ved Mishandlinger, hvilfe Abe⸗ 
lard be'riede bende fra ved anden Gang at bortføre hende 
og, bringe hende til Argenteuil i et Kloſter. Fulbert troes 
de han vilde tvinge hende til at tage Gløret og beſſuttede 
en ſtrækkelig Hevn. Leiede Skurker trængte om Natten 
ind i Abelards Kammer, og medens fire af dem holdt ham, 
udførte den fenrte en afſthelig Lemlæftelfe, hois fordærvez 
lige Virkninger maatte forgifte Reften af bans Dage. 
Gaa haardt ogfaa denne Øfjendfelsdaad ſtraffedes paa 
Fulbert og hans, Leiefvende, funde denulyffelige Abelard 
deri ei finde nogen Trøft for fig. Han gik ſom Munk ind i 
Klofteret Gt. Denys, for her at ſtjule fine Taarer og fin 
Skſendſel: Helvife blev Jonne i Argenteuil. Da Tiden 
nogenlunde havde lindret hans Kummer, fortfatte hau 
igjen fine Forelæsninger, men paadrog fig. derved nye For— 
følgelfe. Hang Fiender anflagede ham 1122 for Conei⸗ 
liet i Soiſſons formedelf et Skrift over Treenigheden og 
bragte det dertil, at Skriftet erklæredes for kjetterſt, og 
Abelard dømtes til felv at opbrænde det. Fortſatte Ans 
greb nødte ham endelig at forlade Gt. Denys og træffe fig 
tilbage til Egnen ved Nogent fur Geine, hvor ban van fin 
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Bekoſtning lod bygge et Oratorium, ſom han indviede til 
den Helligaand og kaldte Paraclet. Udnævnt til Ab— 
bed i St, Gildas de Ruys, indbod han Heloiſe og hendes 
Klofter - Gøjtre fil at beboe fit Kapel Paraeclet eg modtog 
hende der. Efter elleve Wars Skilsmiſſe faae begge de El» 
feende hinanden her førfe Gårig igjen. Abelard levede 
derpaa 1 Gt, Gildas, forgjeves befEjeftiget med Forbedrin— 
ger, og ſtedſe i Kamp med fin Kjerlighed til Heloiſe og med 
Munkenes Had; det endog fatte hang f£iv i Fare. Man 
fornyede endog Klagerne over Kjetterie imod ham. Øen 
hellige Bernhard, der længe havde vægret fig ved af træde 
frem mod én Mand; hvis Aand han agtede, gav endelig 
efter for fine Venners gjentagne Foreſtillinger, androg 
Abelards Lere for Kirkeforſamlingen i Sens 1140, [od den 
fordomme af Paven og udvirkede endog en Befalning at 
fengſle Abelard. Denne appelerede fil Paven, forſvare— 
de fig offentlig og begdv fig paa Reiſen til Rom, Paa fin 
Reiſe ANN Cluny, beføgte han Peter den ærværdige, 
ſom var Ubbed der. Denne ligeſaa blide ſom oplyſte Theo— 
log forſonede ham med fine Fiender; men Abelard beſlut— 
fede af ende fine Dage i Stilhed. Den Strenghed, han 
viiſte mod fig felv forenet med den Kummer, der aldrig 
veeg af hand Hjerte, fortærede lidt efter lidt hans Legems 
Kræfter og ban døde ſom Monſter paa kloſterlig Diſciplin 
Har 1142 i Kloferet Gt, Marcel noget fra Chalons fur 
Saone 63 Aar gammel. Helvife udbad fig hans Liig og 
Jod det begrave i Paraclet, for der engang af hvile ved 
hans Gide; i Aaret 1808 blev begges Affe bragt til Pa— 
ris for der at hvile i Mufcet for franffe Sindesmærfer. — 
Abelard hørte viſt nok til fit Aarhundredes mærfværdigfte 
Mænd: han var Grammatifer, Taler, Digter, Muſikus, 
Theolog, Philoſoph, Mathematiker; men han har intet 
efterladt; ſom retfardiggjor det Rygte, han erholdt blandt 
fine Tidsaldrende. Han glimrede i Diſputerekunſten. Hans 
Læerdomme vare ef altid uden Dadel, og hans Opførfel tit 
fuld af Auſtod og Forargelſe. Men faa eftergivende er det 
menneffelige Øjerte mod Kjerlighedens Svagheder, at 
Abelard endog maae takke diſſe for en ſtor Deel af fit Ryge 
te. Hans Kjerlighed og dermed forbundne Ulykker ville 
ftedfe bevare hans Navn fra Forglemmelſe, og have fore 
vandlet den Mand til en Romanhelt, fom hans Aarhundred 
beundrede fom en lærd og ffarpfindig Theolog. Haus og 
Klee Breve ere udgivne i Øriginal og i mange Over—⸗ 
ættelfer, 

Abensberg, en lille Stad ved Floden Abens i 
Nedrebaiern, hvor Hſterrigerne bleve flagne den 20 April 
1809 af Bairerne, Wiirtembergerne og de Franſte. „Det 
gjor mig ondt,” ſagde Napoleon efter Slaget, „at jeg et 
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fuldkommen forſtaager det tydſte Sprog for at kunne talte 
diſſe brave Tropper i deres Modersmaal. 

Aberli (Joh. Lud.) en af fine Schweitzerproſpee⸗ 
fer tr Tegner, fød 1723 i Wintherthur og død i Bern 
1786. 

Abinteſtato er et Udtryk, der bruges i juridiſk 
enfigt for at betegne, at Cen er død uden Teſtament, og 
ans Eiendomme følgelig tilfalde de nærmefe naturlige 

Arvinger. 

Abraham, Jodernes Stamfader og deres berom⸗ 
teſte Patriarch. Han blev født i Ur i Chaldæa omtrent 
2000 Mar før Chrifti Fodſel og nedſtammede fra Sem, 
Moabs ældfte Gon i ottende Generation, Han tilbragte 
fine forſte Aar i fin Fader Tharas Duus, hver han dog 
blev bevaret for det Afguderie, der berffede i hans gas 
milic. Siden begav han fig med fin Familie til Haran é 
Meſopotamien. Efter fin Faders Død førte han et oms 
vanfende Liv. Han beføgte Sichem, Bethel og Landet 
Gerara. Hyppige Stridigheder mellem ham og hans Bros 
derføn Loths Hyrder bevægede dem til at fries ad. Abra— 
ham blev 1 Mambreh, men Loth nedfatte fig i Gomera. 
Da Abraham nogen Tid efter erfoer, at 4 arabifke Anføre- 
vere havde overfaldt Gomora og havde bortført Loth med 
hans hele Familie og Gods, forfulgte Abraham dem med 
fine 318 Tjenere, overvandt dem og befriede Loth. Paa 
bans 244 fom Melehiſedek, Kenge i Salem 
sg. den Ullerhøieltes Præft, ham imode, bød ham Brod og 

tin og velſignede ham i Herrens Navn; derfor fif ham 
7o af det gjorte Bytte. — Gara, Abrabams Kone var 
s Aar uden at have født ham nogle Born, ethvert 

Saab var forfvunden formedelft hendes Alder, en, da 
det anfaaeg for en Skam ei at efterlade fig Afkom, bevæ« 
gede bun fin Mand til at fobinde fig med Tjenefteqvindern 

gar, og denne fødte Ismael. Gud havde gjort Ubras 
ham ſtore Forjettelfer (Løfter) med Henfyn til hans Af⸗ 
kom, og diffe Løfter vare befræftede ved Omffjærelfen. Men 
diffe Løfter kunde ei opfyldes ved Ismael, ſom var Son af 
en Tieneſtequinde (Slaviade). Sara fødte derfor ; ſom 
var forudfagt af Engle, i fif gode Aar Sonnen Iſagak. 
Da Iſaak havde naaet fit 25de Aar vilde Gud fætte Abra⸗ 
gent Troffab paa Prove og befalede ham at ofre fin eneſte 

an paa Bjerget Moria. Abraham var beredt til at ad— 
[yde, men Gud lod ham ci fuldføre Offeret. Sara døde 
og Abraham ægtede derpaa Kethura, fom fødte ham endnu 
6%ørn og døde felv 175 Aar gammel. Han blev begravet 
hos Gara i en Bjerg «Hule fom ban havde Fjøbt af Heths 
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Sonner. — Ci ålene Joderne, men og Araberne neblede 
deres Herkomſt fra ham; den græffe og vomerffe Kirke bar 
fat hans Naurn i deres Legender. Ogſaa i Koranen 
tales der om ham, og nogle mubamedanffe Skribenter paa— 
ſtaae, af Abraham ogfaa bar været i Mekka og begyndt at 
hygge det derværende Tempel. Joderne have ſtedſe æret 
hans Minde, men deres Rabinere have indblandet mange 
Fabler i hans Hifforie. 

Ubrabam a Santa Clara. Denne formedelſt 
ſit Foredrags Oviginalitct berømte geiſtlige Taler blev 
født 1642 i Kraͤbenheimſtetten i Schwaben og beed egentlig 
ulrieb Megerle. Ham indtraadte 1662 i Barfoder- 
Aaguſtinernes Orden i Mariabrunn i Nedre⸗-Hſterrig og 
ſtuderede i Wien i fin Ordens derværende Kloſter Philoſo— 
phie og Theelogie, kom derpaa ſom Præft til Kloſter Tapa 
i Over»Baiern, blev 1669 faldet til Wien ſom keiſerlig 
Hofpræſt, i hvilfet Embede han døde 1709, 68 Aar gam— 
mel. Hans Prakener udmærfe fig ved en underlig og. burs 
leſk Bittighed og ere ofte, rigelig udſmykkede med be fyns 
derligſte Jndfald. Diſſe Egenfaber, der ret vel paſſede 
til Datidens Mand, forffaffede ham flittige -og talrige Til⸗ 
borere, og, da de ere forbundne med en ſtor Populartiiet, 
bleve de fiffert ei uden Virkning. Titelen paa adſtillige 
af hans Skrifter charaeteriſerer tilſtrekkelig den deri her— 
ffende Tone: f. E. Verdens Hey og Fy, eller om Dyder og 
after; heldbringende MIE Maſtk; Abraham af Ganta 
Claras 'ganffe nye udhækkede Narrerede, eller mange Nar— 
vers og Narrinders ſynderlige Vaerkſted ꝛe. Forfatteren 
taler med Frimodighed sm enhver Stand og røber en 
Mængde Kundffaber. 

— Xbfalon, Erfebifop i Lund og Biffop i Roegkil⸗ 
de, vat født 1128 af en meget anfeelig Familie. Hans 
Færfader var Gfjalm Hvide og hans Fader Aſcer 
Røg. Bi vide fun lidet om Abſalons Ungdom; faa me». 
get ev bekiendt, at han lagde fig efter. Videnſkaberne og 
gjorde én Reiſe til Paris, hvor han blev befjendt med den 
bersmte Abbed Vilhelm. — Rimeligt ev det ogſaa, at Ab⸗ 
ſalon alerede fra fin tidligfe Alder har lagt Grunden. til 
det Venfkab, der fredfe herſkede mellem ham og Vald es 
mar, Knud Lavards Son. Denne unge Ørindé lykkedes 
det endeligt at fomme paa Danmarks Throne. Bel havde 
GvendGrathe lagt an paa at vydde ſaavel Valdemar, 
fom en anden Medbeiler, Knud Magnuſen, af Bejen. Han 
indbød dem, fil fig iRoegkilde, dvæbte Knud, men Baldes 
mar undfom tilligemed Abſalon, ſamlede en Hær i Ihlland 
og obervandt Gvend paa Gratbehede, hvor han faldt 1157. 
Abſalon deeltog. nu med Kongen i. Rigets Beſtyrelſe og 
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gavnede ikke mindre ved fin Klogſkab end ved fin Tapperhed. 
Venderne vare paa den Tid Rigets farligſte Fiender, ſom, 
under. de indvortes Krige havde tilladt fig de voldſomſte 
Plyndringer og Mord paa Dannemarks forfvardløfe Kofter. 
Herpaa blev nu raadet God. Kyſterne bleve et alene fatte 
i Forfvarsfrand, men de Danſte togtede felv imod Venden, 
fornemmelig under Abſalons Anforſel. Tilſidſt blev Ven— 
dernes vigtigſte Stad Arkona paa Rogen indtaget, Indbyg— 
gerne antoge Chriſtendommen; og Afgudsbilledet G&G van" 
Lewvit ødelagdes. Abſalon var alerede dengang valgt 
til Biffop af Reesſkilde og blev fiden tillige Erkebiſkop af 
fund. Biſkop Eſtild vilde formedelf fin Alder nedlægge 
fit Embede og fif af Paven Tilladelfe at vælge fin Efter» 
mand; han foreflog Abſalon, men denne vilde ei modtage 
hiint vigtige Embede for Vaven truede fam med Bann, 
hvis fan fænger modfatte fig. - Han fif ogſag Tilladelfe at 
beholde Biſreſtolen i Roesfilde, — Mod Glutningen af 
Valdemars RNegjering ſteede et Opror i Skaane, hvis Ind» 
byggere befværede fig over de mange Skatter, der paalags 
des dem, Ubfalon føgte med det Gode at bringe dem til 
Lydighed, og, da dette et hjalp brugtes Magt imod dem, 
hvorpaa de faldt til Foie, men vilde ei foarede Tiende til 
Geiftligpeden. Bed Valdemars fort paafølgende Død 
1182 var Abſalons Sorg overordentlig; dog vedblev han 
ogſaa af gavne Riget ved fin Virkſomhed under Knud den 
6te. — Et nyt Oprør i Skaane dampedes, og paa Abſa— 
long Forbøn  flap Indbyggerne med en Pengemulet. — 
Den tydffe Keifer Frederik Barbaroſſa havde alerede 
fordret af Valdemar 1fte at han ſtulde tage fit Rige til 
Lebn af fig, han fornyede denne Fordring til Knund og 
paa Afflag, fif gan den pommerſke Fyrſte BGugislaug 
til at angribe Danmark med en betydelig Magt; men. Ab— 
falon gif ham imede, og, efter flere Seiervindinger nødte 
han Bugislaus til at begjere Fred og tage fit Land til behn 
af Danmark. Ogſaa fom Befordrer af Videuſkaberne har ” 
Abſalon Fortjenefer: det var efter hang Opmuntring at 
Saro Grammaticug og Gvend Aageſen føreve 
Sædrenelandets Hiftorie, begge paa Latin. Den førfe 
udmærfer fig færdeles ved fit Fjonne Sprog, men ei faa 
meget ved fin critife Smag. — Abſalon byggede et Slot 
ved Kjøbenhavn, fom dengang var en hoiſt ubetydelig. Bye, 
og Faldfe det Axelhuus efter fit Fornavn. — Han 
døde Uaret før Knud den 21 Marts 1201 og fortjener fulde 
kommen den tafmemmelige Erindring, hans Fadreneland 
bar viif ham. Han blev begraben i Gotøe. 

Abſolut falder man hvad der under alle Omftænbig. 
heder uden Henſyn og Yndfrænfelfe er hvad det er og 
ſaaledes ſom det er: det ev modfat det Relativ es 
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der kun forholdsmæsfig og under Betingelſer hat viſſe Be— 
affenheder. Det Abſolute er derfor der alleralmindelig— 
e Fornuftbegreb, der ligger til Grund for alle andre og 

udtrizkker det aldeles Fuldendte. 
— Abſtract, Abſtraction. Den Evne hos 

Forſtanden, at betragte de Begreber, den har erholdt af 
enfelte Ting i fig felv; bemærfe, hvad der ev dem Falleds 
og deres Forſtjel, famt deres Dele og Egenffaber; i Tan— 
kerne adſtille det ene fra det andet og.tænfe fig en Mængde 
af Ting ved Ligheden af deres Kjendemoerker, falde vi Ab— 
ſtractions- eller AdfElllelfesevnen ; Fremgangsmaaden her» 
ved Abſtraction, og Begrebet, fom paa faadan Maade 
fremkommer, et abſtraheret Begreb eller et Abſtractum. 
Den Ting fra hvilfen man abſtraherer, kaldes Coner e— 
t um. Toneretum gives os ved Erfaring, Abſtractum 
derimod frembringes ved Gjelen. 

Abubeker, fee al if. 

Abukir, i Middelalderen en Stad, men for nær- 
værende Tid en Landsbye med et faſt Glot ved Veſtſiden af 
eu rummelig, ved en Landſpidſe og adſkillige Øer dæffet 
Havbugt, paa den ægnptiffe Kyſt fire Mile øftlig for Alex— 
andrien. Den ev fornemmelig bleven mærfværdig ved det 
ſtore Søflag fra iſte Uug. 1798, hvori Nelſon tilintetgjor— 
de den franfe Flaade. — Gaafnart Efterretningen om 
Toulonner-Flaadens Udlob, fom førte Bonaparte med en 
Armee til Ægypten, var fommet til den for Cadix krydſen⸗ 
de engelffe Mdmiral St. Bincent, detafdjevede han 
Melfon med 11 Linieffibe ag 6 Fregatter, og gav ham 
Befaling at opføge den fiendtirge Flaade og angribe den, 
hvor han fandt den. Nelſon føgte ført den fiendtlige 
Flaade ved Gydfyften af Lilleafien, og, da han ei fandt den 
der, ſtyrede han til Sicilien og løb den 19 Juli ind i Sy— 
raeuſas Havn. Af hvad han her hørte, fluttede han, af den 
franffe Flaade var ſeilet til Ægypten; den 25 Juli forlod 
han Sykacus og, fif ved Kyſten af Morea Efterretning om 
at hiin Flaade for omtrent 4 Uger føden var feet fydoft for 
Candia. Strax fatte han alle Seil til; den ifte Auguſt 
var han uden for Alexandrien og fuede til fin Glæde de 
fiendtlige Skibe paa Abukirs Rhed. Paa Piebliffet gav 
han Gignal til Glag, og neppe havde de franſte Captai- 
net, der havde været famlede paa Admiralſkibet, Tid til at 
begive fig paa deres Poſter, før de førfte engelſte Skibe 
begyndte Mngrebet. Uagtet den franſte Flaade, i en krum 
Linie, fluttede fig faa nær fom muelig til en lille Øe, det 
befEnttedes ved et Batterie af Kanoner og Morſere, [od dog 
Melfon pludfelig med en uhørt Forvovenhed, Halvparten 
af fin lande, bræffe igjennem mellem Øen og den franſte 
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Slagorden og ſeile ſamme i Ryggen fra Landſiden, medens 
den anden Halodeel lagde fig til Ankers foran paa Piſtol⸗ 
fruds Uffand, faa de franffe Skibe bleve angrebne ſaavel 
fra begge Gider fom forfra. — Om Aftenen KI. 64 ved So⸗ 
lens Nedgang begyndte dette frygtelige Slag, Kl. 7 var 
det Nat, men Ilden fra begge Flaader oplyſte Himlen med 
uophorlige Lyn. Efter en Time havde, allerede s$ franſtke 
Skibe miſtet Maſterne og vare tagne Admiral Brueys 
var knuſet af en Kanonkugle. Hang Skib £ Orient 
fortfatte IIden med megen Heftighed da bet pludſelig gif 
t rand, fom med fortærende Raferie greb om fig og cé 
kunde ſluk?es med al muelig Anſtrengelſe. Klokken 10 dør 
denne prægtige Maffine paa 120 Kanoner i Luften under 
den frygteligſte Bragen. Derpaa fulgte en græffelig Pauſe 
af tre Minuter, medens de opflyngende Ruiner ſtyrtede ned 
paa de omliggende Sfibe. Kun 7o til' go Menneſtker af 
1000 kunde Relſon redde: de øvrige Skibe fortfatte Kano: 
naden til om Morgenen, ſom oplyfte den franfe Flaades 
fuldfomne Nederlag. Kun to Linieſkibe og fo Fregatter 
undkom til Malta og Corfu; ni Linieſtibe bleve tagne, et 
flør i Luften og et andet tilligemed en Fregat opbrændtes af 
de Franſke felv og een Fregat boredes 1 Grund. Saaledes 
blev Frankerigs Gomagt i det middellandſke Hav anden 
Gang tilintetgjort, og Bonaparte var aldeles affaaret 
fra — hvis Fiender mu forbandt fig ved en nye 
Coalition, 

Abulfeda (Ismael) Fyrſte af Hamab, med Til 
navnet den feierrige Konge og Religionens 
CGtøtte, Denne fom geographiſt Skribent berømte Ara— 
her blev fodt i Damaſeus Aar efter Hedſchra 672 (1275 ef. 
Chr.). Han var en Ajubitte, en Familie beromt af Sala— 
din og fine Heltebedrifter, og viiſte fig denne Glægt værdig, 
GF Aaret 684 (1285 1286) befandt han fig ved den berømte 
Beleiring af Mariab, fom tilhørte Johanniterordenen og 
fra den Tid tog han beſtandig Deel + Krigen. J Uaret 
691 (1292) ledfagede han ſin Fader paa bang Tog mod der 
ved Euphrat ——— Faſtning Rum, og Aaret derpaa 
udnævnte hans Fetter Al-melik al Modhaffer, re— 
gjerende Fyrſte i Hamah, ham til Emir af Thabelcharech. 

en allerede 69861298) døde denne af fit Folk elſtede Fyr— 
ke. Dans Dod, fom fyntes at maatte fiffre Abulfeda 
Herredommet over Hamah, opvafte i hans Brodres Hjerte 
uvetmæsfige Fordringer. Neppe havde den da regjerende 
Gultan faaet Efterrretning om deres Gtrid, for han ſendte 
en Statholder fil Hamah, ſom fulde regjere Landet i hans 
Nasn. Forſt efter 11 Aars Forlob fif Abulfeda fine Fæ: 
Dres Arvedeel tilbage, dog er under Titel af et Syrften« 
dem, men et Statholderſktab. Efterat han havde dæmpet 
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de opkomne Uroligheder, begav han fig 712 (1312) til 
JÆgnuien, hvor Sultanen ophoiede ham til fouveræn Fyrſte 
af Hamah, Baryn og Moarrab , ſenere efter Tilbagekom— 
ſten fra Mekka, hvorhen ban havde ledſaget Sultanen, 
tillagde denne ham Hæderstitelen Sultan. Abulfeda blev 
i nforſthrret Beſiddeſſe af Hamah til fin Død 732 (1331). 
Alle ſenere Skribenter ſtüdre ham eenſtemmigen ſom en 
Fyrſte af de meeſt udmgrkede Egenſtaber, der glimrede li⸗— 
geſaameget i Raadet ved ſin Viisdom, forms i Krigen ved 
Mod og Tapperhed, Midt under de med hans Bærdigbed 
forbundne Adſpredelſer, lagde han fig med Yver efter Biz 
denſkaberne, brugte til Fordeel for diſſe fin agt og fin 
Rigdom og ſamlede færde om fig,” Han beſad ſelb grundi— 
ae Kundſtaber i Hiſtorie, Jura, Medicin, Botanik, Mae 
thematik og Aſtrönomie, og hav efterladt os Frugterne af 
bans lange Grandſkning i adſkillige meget gode Qærfer, af 
hvilfe hans Menneſkeſlegtens Hiftorie oa hang 
Geographie med Titel Landenes fande Belig— 
genhed ere de bersmteſte. Bi bave adſkillige Bearbei— 
delſer, Oberſettelſer og Udgaver af ſamme. 

Abysſinien, Habeſch, ogſaa, faldet Ethiopien 
og Morland, er en Landſtrakning ved Nilen i det indre 

Afrifa af over 20000 [] Miles Storrelſe. Dette Rige, der 

for 300 Aar fiden var det ſterſte og mægtigfte i Afrika, re— 
gierés af en Keiſer, kaldet den frore Negur, hvis 
Senuer arve, dog ſaaledes, at der vælgeg imellem dem. 
Armeen udgjør i det hoieſte 4cooo Mand. Indbyggerne, 
en Colonie Araber, eve af fortebruun Farve, da deres 
Gyroa orrindeligen arabiſt, men meget forandret ved 

Blanding med Negernes Gprog. Der findes Joder, Mur 
hamedaner og Hedninger iblandt dem, dog er den herſken— 
de Religion en driftelig Gect, der fremmer meeft overeens 
med den catholſte. Den ſtorſte Deel af Landet er bjergig, 
men meget fruatbar, ſaavel paa Guld, Jern og Bjerge 
ſalt, ſom gdle Frugter, mange Kornarter og Kjoffenvære 

. fer, ftjonne og frugtbare Træer. Quegavblen og” Agere 

' 

dorkninagen er god, og udgjør faavelfom Handelen med 
Guld, Elfenbeen, Kryderie, Aber og Papegojer, Yndbyge 
gernes Hovedbeſtjeftigelſe. Kunſterne ere her temmelig 
übekjendte. — Hobed⸗ og Reſidensſtaden er Gondar. 

Ycatholici falder man overhovedet dem, der et 
hore til den catholffe Kirke. viſſe catholffe Lande brus 
ger man denne Benævnelfe om Proteſtanterne, fordi den et | 
mindre forhadt. i 

Aceent erføven for Tonens Hævelfe ng Gynfen ét 
SMuGE og. Sprog, der ere denne Lov underkaſtede, udgik 
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begge fra Folelſen, og magtet de ſiden ſtildtes ab, Mus 

fifen blev Sprog for Hjertet, men det egentlige Sprog, 

Mandens; faa opgad dog dette iffe at tale til — 

ville deels indvortes, deels udvortes Egenſkaber, bleve fæ 

leds for Mufif og Gprog. Tonernes Udmærfelfe efter des 

res Betydnings Grad falder man Aecent, Betonelſe. Man 

fijelner mellem den ffarpe eller ftigende Accent 

(acurus) den dybe eller fynfende (gravis) og den 
brede (circumflexus). Den førfte giver man fortrins 

ligviig Navnet Accent, Man adfkiller og den grammati« 
ſte og oratoriſke eller Ord og Taleaccent ; den forſte grun— 

der fig paa mechaniſte eg phufife Aarſager; den fidfe paa 
NER t. — Denne fidfe ſtal givg Foredraget Be— 

emthed, arbed og Tydelighed: den udbæver det meeſt 

SY MAN Ord i Talen og i Ordet den meeſt betydende 
avelfe. 

. Mecentant kaldes den, der erkjender en paa bam 

truffet Vexel før gyldig, og forpligter fig ved fin Under⸗ 

kr fil fammes Udbetaling, hvorved han underfaftes 

exelretten. DerafUcceptatiton. Aeceptation per 

honor di litrera er en Vexels Antagelfe ved. en Tredie t 

Gunf af Udffæderen, ſom ril den Eude pleier at notere en 

faadan tredie Perſon ſom Nodaddreſſe nede paa Vexelen, 

almindelig med det Udtryk: hvis behobes for N. N. 

— Acees ſit, den anden riis, der ved Yriigopgaver 
tildeles den Afhandling, ſom erklæres for den bedſte efter 

den, der gaaer af med Geieren. g 

Aceidenus, x) den tilfældige, iffe væfentlige Egen» 
fab ved en Perſon eller Ting, f. E. at være rig eller ſmuk. 

Mccidentel, tilfældig. 2) bruges. defte Ord hed 
Philoſopherne modſat Subſtants (det blotte Veſen) og bes 

fegner Gubftantfens. Tilværelfesmaade. Der forfaaer fig 

af fig felv, at denne Modfætning beroer paa abftragte Be⸗ 

greber, thi i-Birfeligbeben lader ingen Subſtants fig tænfe 
adffilt fra fin Tilværelfesmaade. 

Aceifſe od Told ere indirecte Afgifter eller Pag— 

læg, og deri væfentlig” forfEjellige fra hinanden, at Aceiſe 

hæves af enkelte Ting, hvoraf man ſtrax fan tage noget, 

Told derimod af Ting, ſom udgiør et Heelt. Acciſen kal⸗ 

Des og Confumsion og lægges fornemmelig paa Lens 

netåmidler og jaadanne Barer fom forbruges, naar de 
indfores i et Land eller en Stad. ” 

Tolden er et Paalæg for Brugen af offentlige Bele 7 
Canaler, Floder, paa hvilfe Varer forst ind i, ud af, 
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eller iggennem et Land. Grunden til denne Afgift ligger 
deri, at Staten maae førge for Veies Anlæg og Vedlige— 
holdelfe, hvortil udfordres Penge. Tolden er meget gam— 
mel og omtales allerede i Tydfland i Carl den føres Tid, 

Accommodation er egentlig en Sags Afpaſſen 
fil en anden eller fammes Yndrvetning til en vis Henſigt 
af acommodare, paffe, indrette, gjøre bequem). "Man 

—* Ordet fornemmelig i tre Betydninger; 1) i ſelſka⸗ 

belig Omgang, naar. en indretter fit Forhold efter en 

Andens Ønféer, eller Luner; 2) i Underviisning, naar Cen 

nedlader fig fil en Andens gordomme eller Fatteevne; 3) 
naar Een forklarer et Skrifts Mening overeensſtemmende 
med ſin egen Synsmaade. 

Accompaguement falder man det mufifalfe 
Foredrag, ſom ſtal tjene til en Hovedmelodies Underftøts 
telfe. Denne Hovedmelodie (Golo eller obligat Stemme) 
fan enten føres af den menneFelige Stemme eller af. et» 
hvert muſikalſt Ynfrument og fan geeompagneres af alle 
andre Inſtrumenter efter Componiſtens Godtbefindende. 
Man har altſag Compofitioner, der ledſages af dere og 
af eet eneſte Inſtrument. 9 

Aceord betyder Sammenſtemning, Samklang, 
Overeensſtemmelſe. Dette Kunſtudtryk forekommer i Ma: 
ferie og Muſik, hvortil Grunden ligger i en vis Analogie 
mellem Farverne og Tonerne. J Maleriet bruges Accord 
om en faadan Farveblanding, hvori ingen Deel udgjør en 
afſtikkende Contraſt med en anden ellev med det Hele. Er— 
faving lærer at Piet iffe fan lide viſſe Farvers Gammen— 

”ffød, medens det mellem andre finde en let og naturlig 
Overgang. poet deri Maleriet gjelder om - Farverne, 
sjelder i Mufifen om Tonerne, hvis "Strid i Stokker til 
mange Stemmer oploſes ved Accorder. 

Wchæer våre egentlig Beboerne af Landfſkabet 
Achaia i Peloponnes, men meget hyppig» bruges ogſaa 
dette Navn om alle Græfer, Acheus, en Gon af Xuthus 
og Creuſa, gif med ct Antal golf til Theſſalien, men bleg 
ſnart nødt fil at vende tilbage fil Peloponnes hvorpaa de 
nedlode fig i Lacedemon og Aragog, hvis Indbyggere nu og 
bleve kaldte Acheer. Efter Troias Erobring (hvor: de 
blandt de græffe Folkeſlag vare de talrigſte og fornemſte) 
begabe de fig, fordrevne af Dorerne, fil Jonien, faldte nu 
dette Land Achaia eg oprettede en Republik, der. ffær 
ſenere blev berømt under Mavn af det adjæiffe Forbund, 
hvortil i Forſtningen blot nogle faa Staeder traadte. for 
at ſikkre deres Uafhængighed, Hele Achaia forenedes file 
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dft eg desuden Athenen, Megara og flere Stader (fun 
parta ikke). Dette Forbund blev meget mægtigt og 

indvifledes i mange Krige, ifær med Ætolerne. Romerne 
vare forf Adjæernes Allierede, ſiden fvæffede de dem og 
endelig opløfte de Forbundet ved Corinths Erobring, 
og gjorde Ende paa den græffe Frihed 146 f. 98 607 efter 
oms Bygning. De græffe Gtater gjordes til en romerſt 
Provinds under Nabn af Achaia. 

Achenwal (Gotfried) fød i Elbing i Preusſen 
den 20 Oct. 1719 bar gjort fig berømt ſom Skaber af en 
nye Bidenfab, 6 tafiſtiten. Han ſtuderede i Jena, 
* og —* . Aaret 1746 tog han fit Ophold i 

arburg og læfte over Hiſtorie, Natur« øg Folkeret og ens 
delig Statiſtik, om hviulfen Bidenfab ban dengang forſt 
begyndte af danne fig en klar og beftemt Idee. Y Aaret 
1748 begav ban fig fil Gottingen, hvor ban nogle Aar 
derpaa blev Profeſſor. Wed dette Univerſitet blev ban til 
fin Død, fom indtraf den 1fte Mai 1772. Han bavde 
* adſkillige Reifer iSchweitz, Franferig, Holland og 
ngland, og udgivet flere Verker over de europeiſte Sta⸗ 

ters Hiſtorie, Statsret, Statshuusholdning og —F 
Skrifter der vare beftemte for bang Tilhorere. Haus ſor⸗ 
frinligfte Difcipel og tillige Efterfølger ved Univerfitetet i 
Gottingen var Sehloͤrer. 

Aeheron var hos de Gamle cen af Underverdenens 
Floder, over hvilfen Charon førte de Ufdødes Gjele i 
en Baad eg derfor fif en Penge, fom man til dette Brug 
pletede at ſikke under den Dodes Tunge. Men fun de 
Skygger, ſom havde erholdt Begravelſe eller t det minde 
nogen Yord paa deres legeme, bleve førte over Floden, els 
lers maatte de et heelt Aarhundred vanfe omkring pag 
Flodbredden. Nær ved Floden var Cerberus's Hule, 

Achilles, em Son af Aeleus, Myrmidoners 
nes Konge, og Thetis, Datter af Nereut. Hans Mo— 
der dyppede ham + Floden Gtyr, hvorved hele hans lege» 
me indtil Anfelen, hvor hun holdt ham, blev uſgarlig. 
Det var fpaaet ham, at ban vel fulde erhverve fig udede— 
lig Hæder for Zrota, men tillige der finde fin Død. Der: 
imod ffulde han nyde et langt Liv, hvis han blev bjemme. 
For at unddrage ham de Opfordringer, der kunde gjøres 
dam til Qeeltagelfe i Krigen mod Troia, bragte Thetis 
den niaarige Dreng i Vigeflæder under Navnet Pyerba fil 
Lykomedes, Konge paa Scyrog, blandt hvis Dottre han 
blev opdragen. . Gpaamanden Calcha & forkyndte imid— 
lertid Græferne, at Troia el kunde erobres uden Achilles. 
Man forſtede allevegne efter hans Ophold, indtil den paa 
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Li uudtømmelige Ulyſſes opdagede ham. Denne kom 
form omvanfende Kjøbmand til Lykomedess Hof og fals 
bød Kongens Dottre Varer, blandt hvilfe ogfaa vare VBaas 

ben. Vrindſeſſerne grebe efter qvindelige Gienſtande, mer 
Achilles efter Vaabnene. Efter denne, Ovdagelfe faldt 
det ei vanſkeligt at formaae den fyrige, ærgjetrige Heldt 
til i Forening med de øvrige græfe Fyrſter at bekrige 
Froia. Phonix og Centauren Chiron havde været 
hans Lærere, Denne have underviif Sam i Lagekunſten, 
t Mufiten og i Riden; men hiin var hans egentlige Ope 
drager og fulgte ham til Troia for af danne ham til Ta⸗ 
ler og tapper Kriger. Achilles foreſtilles i Iliaden, hvis 
Helt han er, ei alene ſom den tayreſte, men og ſom den 
ffjønnefe blandt Grækerne. Han førte so Skibe med Myr⸗ 
midoner, Adæece og Hellener til Troia. Juno og Miners 
va beffyftede ham ſom deres Yndling. Uenig med Aga⸗ 
memnon, ſom ſamtlige Fyrſter havde valgt til deres Oper— 
hoved, unddrog han fig Kampen og ſage rolig pad, at Hek⸗ 
for i Gvidfen af Troianerne i mordiſke Træfninger ned— 
huggede hele Skarer af Græfer, Thi uforfonlig forbittret 
var han paa Kongen for Briſeis Skyld. Hun var ved 
Byttets Deling tilfaldet Achilles, men Kongen havde fras 
faget ham hende til Erſtatning for Chryfeié, der var 
bleven ham til Deel. Agamemnon hapde magttet give 

hende tilbage til hendes Fader, Apollos Præn, for af af⸗ 
vende de Ødelæggelfer, Apollo vag fin Præfes Ban, ved 
en Peft fendte over Græferne. — Ei Græferneg Nod eller 
Ugamemnons Tilbud bøjede Achilles's Vrede: dog tillod 
han fin Øen Patroklus at gage med fin Ruſtning og 
Krigere i Kampen. Pattoklus faldt for Deftorg Arm; og 

nu drog Achilles, for at hevne fin Vens Død igien i Stri- 
den: Thetis felv bragte ham øve Foffelige Vaaben, ſom 
Bulfan havde fmedet ham, og blandt hvilfe var et, færdes 

ies kunſtigt Gfjold. Han forfonede fig med Agamemnon 
ved af modfage de tilbudne Gaver, og ilede i Slaget, ſtyr— 
ket af Minerva med Nektar og Ambroſia. Troianerne flng= - 
tede og ſtyrtede fig tildeels i Floden Tantus, hvorhen Achil⸗ 
des forfulgte dem. Ligene ſtaudſede Floͤgudens Bølger 
fom derfor, træt af Nedſablingen, bød Skilſtand. Men, 

da Udiles ei vil adlyde» hæver han brølende fine Bølger 
og ſihrter [og mod Achilles. Osmuntret af Neptun og Mis 
netva ſtiller den Flygtende fig imod Zanthus og denne 
kalder Simois med. fine Bande til Hielp. Da ſendte 
uno Vulcan og Zephyrus og Notus, to Winde, ſom drev 

lodguden tilbage .til fine Øredder; Achilles forfulgte 
Troianerne fil Graden eg havde erobret denne, hvis han 
tet bar hindret af Anollo, - Heftor alene (fod endnu for. den 
fæiffe Port, fingtede tre Gange om Staden, forfulgt af 

Achilles, og bod fig endelig tik Kamp. Dum falder; 



Ach 17 

Achilles flæber Heltens Liig omkring Staden, men udles 
peter det derpaa for en føfepenae paa Priar u6'& Bønner, 
— Hermed ender Homers Beretning. — Achllles øv ige 
Diſtorie fortælles ſaaledes: Af Kjerliahed til Pelyrena, 
Priamus's Datter, forlanger ban hende til Gemma: nd 

erholder Kongens fofte; ban lover derimod at forfvare 
Treoia. Men, da ban havde begivet fig fil Avell“ ZempeE 
for der at hoitideligholde Bryllupet, dræb rv Pori ham 
ved at ſaare ham med en Piil « Anfelen, - Om dans Liig 
rer en blodig Stride 

Aechilles Tatius, en græf Remandigter eller 
faa Faldet Erotiker, var fodt Alexandrien og levede ri⸗ 
meligt ved Enden af det zdie og Begundelfen af det 4de 
Aarhundred. an antog den chrißelige Religion ca blev 
Biſtop. Man har en Roman af bam 1 $ Gegerz € lit o⸗ 
pbong og Leucippes Kjerligbed, fom med 
Henſyn til Indhold og Fremſlilling ct er uden Intereſſe og 
indeholder enkelte meſter ige Træt, 

… Mehmet 3, Muhamed ades Sen, beſteeg ben tyr⸗ 
Fife Throne 1703 efter fin Broder Muftapba den 2deng 
Affættelfe og Ænldte de ovrørfe Janitſcharer fin Ophoiel⸗ 
fe. Da han havde tilcanet fig Frugten af deres For⸗ 
brydelſe, fod ban vel de Sfyldige henrette, regjerede dekuag⸗ 
tet ei uden Uroeligheder og friftede ofte Vezirer. Hang 
Hovedlidenſkab var at ſamle Skatte, hrilke ban anaae 

ſom Stotte for fin Magt Øen føenfe Konge, Cart den 
rate, der efter fit Vederlag ved Pultava foatede til Tyrkiet, 
blev meget vel medtaget af ham, og det lykedes Kongen 
igjen at antænde Krigens Fakkel mellem Torker va Auffer; 
i denne Krig fom Peter den ſtore i en ſaadan Forlegenhed— 
at han ved ſtoxe Gaver til Grornejiren maatte tilfjøbe fig 
ng, og filbagegive Staden Aſov, fom ban var i Be— 
iddelfe af. Venetianerne fratog Achmet Mora. Deſto 
ulyffeligere!vare bane Feldttove mod Øfterrigerne, ſom ans 
førtes af Prinds Eugen ar Savehen, fin Ties ſtorſte seldte 
herre. Thrkerne tabte Glaaet ved Peterwardein, mix 
frede Belgrad, Rigets Formuur, on Tem mar, bverved 
Achmet blev fvungen til at antage Paffaromitjerv 
freden 1718... Han regjerede til 1730, da ef Odror ſtyr⸗ 
tede ham fra Thronen, Han maatte i det ſamme Fænafe£ 
af hvilket hans Broderſon Mabmud rfte freea par Throne 
og endte fit Liv t Stilhed uden af nogen ajorde Forføg på 
at befrie ham derfra. - Han rar en Fyrſte af Forſtand, firm 
Folelſe og Dueliahed fil Forretninger, men elffede tillige 
Pragt og Fornetelfe faa uNsævende, at han ofte derover 
forgleinte fine Pligter imod Staten, og —* af Gorglegr 
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bed ei Marke til det Uveir der trak ſammen over ham. 
Han var en Ben af Videnſkaberne, og under ham blev det | 
forſte Bogtrykkerie 1707 indrettet i Konftantinoel, mer | 
man ophævede det igjen, fordi mange tufinde Afffrivere | 
derved bleve brødløfe. Blide Gæder og en menneſtekjer⸗ 
lig Character gjorde ham en bedre SFjebne værdig. Ham 
døde af et Glag den 3 Yuni 1736 i en Alder af 74 Aar, 

Uchtomatifk betyder Farveløs, Den achro⸗ 
matife Kiffert vifer den Gjentand,- man befragter, tydes | 

- Tig uden broget Kant eller falffe Farver, Den ældre Dol⸗ 
lönd har, ledet ved en Idee af Culer, forſt forſtaaet af 
bevirke dette ved af fammenfætte Objeetivglas af forſtjel- 
lige Glasarter. Af diſſe Kikkerter ere de fortrinlig bes | 
tømte, fom man har af den ældre og yngre Dof ond, Rams— 
den og Pyefind. | 

Acht eller Bann kaldes en verdflig eller geiſtlig 
Dommers Udſagn, hvorved et Medlem af en Stat eller 
Menighed, udelukkes fra de ham ſom Borger filfommende | 
Rettigheder eller fra Forbindelfe med Kirken. Noiere be⸗— 
ftemt kaldes denne Udelukkelſe, bevirket ved verdflige Dom⸗ 
mere, Acht, men ved Geiftlige Bann. | 

Ackermann (Konrad) en berømt Skueſpiller, ſom 
de Tydffe kunne anſee for Skabet af deres Nationalthea⸗ 
ter. Han var født i Begyndelfen af det 18de Aarhundred; 
hans Talent ffaffede ham ſtore Rigdomme, fom han anes. 
vendte paa af forbedre Theatret og danne Skueſpillere. J 
Aaret 1767 paatog han fig det hamburgfe Theaters Øi= | 
rection, ſom gjorde Epode i Tydſtlands dramatiffe Kunſt⸗ 
hiftorie,. og ſom Lesſing helligede fin hele Omhue. Acker⸗ 
mann fpillede ifær comiffe Roller mefterligt, Han døde i 
Hamburg 1774. Hang Kone, Sophie Charlotte Biexei⸗ 
hel var en meget udmærfet Skueſpillerinde, ſom forſtod 
aft behandle fine Roller med ſielden Aand sg Fiinhed. Hur. 
levede fil Aar 17924 | 

Acre, Accon, St. Gear dere, en Stab 
påa Syriens Kyft, befjendt i ældre Tider under Navnet 
Ptolemats. J Korstogene befandt den fig i en blomſtren— 
de Tilſtand; men har tabt meget ſiden Tyrkerne kom i Bes 
fiddelfe af den. Fra Midten af forrige Aarhundred, da 
den losreb fia noget fra den Tvang, huorunder den fod, 
kom den fig igjen-noget , og ved Enden af forrige Aarhun— 
dred talte den 30000 Indb. Øené Beliggenhed er fortrefs 
felig for Handelen. Gaderne ere vel franae, men de of⸗ 
fentlige Bygninger ſmukke. Kornvarer, Bomuld og Sil⸗ 
Te udgjøre Yndb. vigtigſte Handel, Før den franſte Revo— 

| 
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ſutiongs Udbrud vare her 6 franſke Contoirer og en Konſul, 
ligeledes en holland og engelff Konſul, famt en Agent fra 
Wien oq Petersburg. J den nheſte Tidshiftorie er Acre 
bleven bekjendt deraf, åt den engelfe Commodore Gir Sid— 
ney Gmith, holdt fig 61 Dage mod Bonaparte og tvang ham 
til at ophæve Beleiringen med fort Tab. 

Acroftiebon faldes et Digt, hvori enten Beghn⸗ 
delſes Bogſtaberne i ethvert Vers eller hver Linie danne et 
eget Navn eller en egen Mening. 

Aet. 1) Én Handling i et Skueſpil. 2) Den til Co« 
pierne fremſatte Model og den derefter forfærdigede Teg— 
ning. Parlamentsaet falder man i Engelland en Beſlut— 
ning af Parlamentet (a bill), fom et antaget af Kongen 
sg har derved faaet Lovsfraft,  Ucter falder man og for 

etten afgjort Gager. Man føjelner imellem Privatae— 
fer, naar private Perſoner udgjore Partierne i Proceſſen 
og offentlige eller Kriminalacter, naar Fiſeus er Partie. 

,… Metie, 1) Beviis for en i et Handelscompagnie 
indffudt Kapital til et fordeellovende Foretagende, og for 
den Ret at deeltage i diffe. Fordele; 2) den indſkudte Sum 
felv. — Den fædvanlige Gjenfand for ſaadanne Kompag— 
hier ere Foretagender, ſom overftige en enkelt Werfons 
Kræfter. Da Selfabet ei tillader Kapitalernes Opfigel⸗ 
fe, eve Aetierne en Glenſtand for Handelen og flige eller 
falde, med Henfyn til den ſtorre ellev mindre Fordeel, der 
fynes forbunden med det begyndte Foretagende. Aetier 
ere en Opfindelfe af de nyere Tider. JAaret 1720 dreves i 
Frankerig og omtrent paa, ſamme Tid i Engelland en ra— 
fende Aetiehandel, der berigede enkelte Menneſker overor⸗ 
dentlig og bragte mange Tuſinde til Bettelſtaven. 

Aetionair kaldebWEieren af gen eller ere Yctier. 

Action, legemlig Veltalenhed, er den Foran— 
dving, fom i Ovbereensſtenmelſe med Sielens Bevægelfer 
foregaaer med Menneſkets Udvortes. Et ſaadant Sſelens 
Tilſtand malende Udtryk, finder Øfed i Pantominer, Tae 
les og Gfuefpilfunfen, og foretages enten med hele Lege— 
met eller enfelte Dele af ſamme. Læren om Aetionen ind— 
deles" derefter paa forFjellig Maade. " 1) Legemets Hold— 
ning, Stilling oveteensitemmende med Sſelens Bevægelfe, 
Attituͤde. 2) Anfigtstræftenes, Hinenes, Minernes Gevæs 
gelfe overeensftemmende med Sjelens Mimik. 3) Armenes 
-og Hendernes Bebegelſe, Gefteulation. 
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Actium, et Forbjerg i Akarnanien i Grakenland, 
beromt af et der forefaldet Soeſlag, hvori Oetabius (ſiden 
faldet Auguſtus) overvandt Antonius og den ægnyptts 
ſte Dronning Cleopatra 31 f. Chr., og blev derved det 
romerſte Riges Herre. 

Activhandel beſtaager deri at en Nation felv fils 
forer en anden ſine Varer og henter igjen Barer fra den. 
Denne Forklaring bruger Bifd i hans Skrift om Sande 
len. Andre lægge til, -af der ffal vindes ved denne Han— 
del, bvilket dog ei alfid fan være en nødvendig Følge. 
Yafivbandel driver den Nation, ſom lader fine. Barer hen— 
te øf Fremmede. 

Acton (Joſeph) Premierminiſter i Kongeriget Nea— 
pel, fød i Beſangon den iſte Oct. 1737 og anden Son af 
Edvard Asten eller rigtigere Hacton, hvilket Navn Joſeph 
forandrede fil Aeton. Hans Fader en fed Irléender og 
Baronet (en Adelig i Engelland mellem Baron og Ridder), 
nedſatte fig 1735 i Beſançon og udøvede der Legekunſten 
med megen Lykke. Han gav fin Son en god Opdragelſe, ſom 
han dog fun lidet nyftede. Da Acton var voren, kom bøn 
i den fongelige Marine, men mødte faa monge Ubehage— 
Ligheder og Tilfidefættelfer, at han efter nogen Tid forſod 
Frankerig, aldrig kom dertil mere, og et uforfonligt Had 
til dette Land blev Drivefiederen til hans fleſte Handlinger, 
Han gjennemſtreifede Endeel af Italien og blev endelig & 
Fofcana, hvor han af Storhertug Léopold fif Kom— 
mandoen over en Fregat. Da Karl 3die, Konge i Spa— 
nien, foretog fig en Expedition mod Barbariet, comman— 
derede Acton de med Spanierne forenede tofcanffe Sfibe, 
og det ſykkedes ham af redde 3 fil 4000 Spanier, font uden 
hans Hjælp havde fadt Livet til. Dette gjorde hans Lykke: 
thi Kongen. af Neapel tilbsd bem, efter fin Miniſter, Sdr 
quien af Sambuccas Road, Tjenefte hos ſig. Acton mods 
tog Tilbudet, og Storhertugen gav ügjerne Slip paa en 
Mand, fom han, agfede hørt. FJ et Brev til Kongen roſte 
ban Acton, mén 'erflærede fillige at man noie maatte 
påffe vaa ham, da han vår yderſt rænfefald og farlig. 
Snart vant han Kongens, men fornemmelig Dronnin— 
gens Yndeſt. Han blev Miniſter for Gøvæfenet og forſtod 
vd fin Forvaltning af gjøre mange Beſparelſer til Hoffets 
Udgifter. Inden fort Tid blev han Krigsminiſfter, og for 
at fifére fig Zronningens Yndeft endnu mere, indrømmede 
han bende megen Andeel i Statsanliggenderne, og forbandt 
fig nøje med den engelffe Minifter Hamilton. Frankerig 
fit forben Bygningstømmer fra Kongeriget Neapel, men 
ban braate def dertil, at Udforſelen bley forbudet under 
Manfud, at man ſelv brugte det fil Marinen, Da Kala— 

* 



HU cu 21 

brien havde lidt meget ved et Jordkiels, tillod Ban ci at 
medtage cen med Korn ladet franf Fregat, ſom den fran— 
fe Regjering ſendte for at undeeſtotte de ulykkelige "(ads 
byggere. Kongen af Gpanien gjorde fig al mulig Unag 
for at faac fin Son til at bortfjerne Aeton; men ved 
Dronningens Undertottelfe blev han. Ucton Fat endog 
have ladet myrde en franſk Courcer for at bemægtige fig 
hand Papicer. Han blev Premierminifer, og nu fjende 
hans Stolthed, Ærgjerrighed og Hevnelnk ingen Grændfe 
længer. Da Neapel i Aaret 17742 t uedes af en franſt 
Ekadre, faae han fig nødt til at antage de foreflagne Gee 
tingelſer; men hån hevnede fis hvor han kunde, øg bragte 
det 1793 dertil af en frank Geſandt ei blev antaget ved 
Det tyrkife Hof.  linder Paakud af Fortanclfe med Fran— 
kerig fod han fine Fiender forriſe, fengſte ou myrde; Diſſe 
Grufomheder optørte alle imod ham, og var den fornemfte 
Uarfag fil af de FranFe fanbt faa mange Venner i Nea— 
polis. Han tog fin Affeed « Mai 1795, dog var dette fun 
pea Skromt, og han blev & fuldkommen Raade, ifær hos 
Dronningen, og ved fjende bragte han der deritl, af Kone 
en igjen begyndte Fiendtligheder mod de Franſte. Hau 
els ledſagede Kongen van dette Feldttog, der er blevet 
fam beremt ved Mads Nederlag. Denne Mand (Acton), 
Der regjerede Staten, [od fig gandfe beberFe af fine Under⸗ 
givne og fine Zordamme… Forhadt af alle, troede han fig 
ingenfteds rifler , og havde tolv Goveværelfer, hodri han 
fov vexelviis, og ſom han tilaafede paa en fun. ham bes 
Fjendt Maade, Han hobede Penge fammen paa enhver 
muc!ig Maade, ſikkrede dem paa forſtjellige Maader og 
Fjabte Godfer i Fngeland. Da han 1803 paa et franf 

sſandtſkabs Forlangende, ſidſte Gang fit fin Afkeed, gif 
han til Sieilien, og Bviferneforlyndte hans Død 1808. 

Acuftif er Læren om Lyden, der rigtig benhø« 
fer under Læren om Bevægelfen. Chladni har £ et Vark, 
der ev udfommet i Leipzig 1802, foredraget det Vaſentligſte 
berhidhorende. 

Adagio, Der gives fem Hobedgtader i ben. muſtkal⸗ 
fe Bevegelſe eller Hurtigbed, fom i folgende Orden følge 
paa hverandre fra det langfomme fil det Hurtige; La re 
go, Adagio, Andante, Allegro, Prefto. 
Adagio er Hovedbenævnelfen for hele Satſe eller Stykker, 
ſom ſpilles eller fynges i denne Grad af Bevægelfe, med 
en ſmegtende, om Afeet. 

Adam (bhebe., fod af Ford) MenneReffægtens Fa⸗ 
der, blev efter den mofaife Mythus frembragt paa Ska— 
belſens ste Dag af Ford, Gud fuldendte Skabelſens Vært 
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ved Menneſkets Dannelſe, ſom han ffabte i fit Billede og 
gjorde til de umælende Skabningers Herre, Gud gav ham 
til Ledfagerinde Eva (hebr Heva I: de Levendes Mos. 
der), dannet af hans Kjod, paa det begge ved deres Fors 
ening fEulde befolfe Berden med en lykkelig Afkom. Edens 
Have, fuld af frugtbare Træer, var deres Opholdsſted, og 
de fandt der Alt hvad der funde tjene til deres Nodoendig— 
heders Tilfredsſtillelſe og til deres Fornoielſe. Men i 
Midten af Haven ſtod Kundſtabets Træe paa Godt og 
Ondt, og af dette havde Skaberen forbudt dem af fpife. 
Men Eva Iod' fig forføre af en Slange til af afbryde en 
Frugt af dette Træe og nyde den tilligemed fin Mand. Den 
ne Forbrydelſe forſtyrrede deres Lykke. Tingenes Udſeen— 
de forandrede fig pludfelig for deres Pine; de erkjendte der 
tes Nsgenhed og befræbte fig for ved Blade at Fjule ſam— 
me. Forgjeves føgte Adam at fEinle fig for Gud, forgjes 
ves at gide Eva Skylden. Forbandelſe traf dem og den 
hele Natur; udtraadt af Uſkyldighedsſtanden, fade Adam 
fig fordømt til for Fremtiden af fortiene fit Grød iſit An— 
figts Soeed. Han havde mange Gønner, hvoriblandt de 
tre Cain, Abel og Geth nævnes i Bibelen; han 
naaede en Alder af 930 Aar, af hvilfe han tilbragte de 
130 i Paradiis. Adams Hiſtorie finder man med ſtorre 
elev mindre Forandringer næften i alle Folkeſlags Tradi- 
tioner, og de ſynes at have en fælleds Kilde, — Adam har 
givet en Sect Navn, Adamiterne. Øe gif nogne i deres 
Forfamlinger og paaſtod Chriſtus havde igjenindfat den > 
i den Udſtyldighedstilſtand, hvori Adam og Eva ffabtes. 

Mdam fra Bremen, var en bekjendt Kanoni— 
cug (Kani) fra nysnævnte Stad, og har fÉrevet et Verk 
om Dannemark, hvorben han gjorde en Reife i den danffe 
Konge Svend Efiridfens Tid (han regierede fra 1047-1076). 
Denne Konge, der felv lagde fig efter Videnſkaberne, gav 
Adam mange nyttige og vigtige Efterretninger om Norden. 

Adams (John) Vræfident i de forenede Stater i 
Amerika og een af fit Fedrenelands ſtorſte Gtatsmænd, 
nedſtammede fra en anſeet Familie, der i Aaret 1608 hjalp 
ar grunde Colonien Maſſachuſets-Bay, og blev født i 

ne Colonie i Baintree, den 19 Oct. 1735. Før Ree 
volutionen i Amerika udmærfede han fig ſom Retslard. 
Ved Urolighedernes Udbrud, forfvarede han fit Færdrene- 
lands Ret ved velſtrevne Afhandlinger over den kanoniſke 
og Feudalretten. Hans Hiſtorie om Striden mellem Ames 
rika og Modetlandet, ſom udfom i Tidenden i Bofton, 
gjorde heftigt Indtryk paa hans Medborgere. J Aarene 
7774 09 1775 Udnævnedes han til Medlem af Congreffen, 
og, overbebiiſt om Umuligheden af en oprigtig Korſoning 
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med Moderlandet, talte han for Uafhengigheden, og bes 
fordrede den mærfværdige Beſlutning af 4 Juli 1776, der 
erflærede de amerifanfe Kolonier for frie, fouberæne og 
uafhængise Stater. Med Franklin fendtes han til 
Hoffet i Verfailles for ar flufte Allianee og Handelstractat 
mellem Franferig og de amerikanſke G:ater. Ved fin Tils 
bagekomſt gjorde han Udkaff til en Regieringsforfatning 
for. Ma ſachuſet. Derpaa var han befuldmægtiget Mini— 
ſter i — 38 og gif fiden til Paris, hvor han deeltog i 
Underhandlingerne med England, hvorved de forenede Star 
ters Uafhængighed blev erkſendt. Da Centralregjeringen 
endnu var for afmægtig og ei funde indgyde de andre Star 
fer nogen Cillid, var han den forſte, der foreflog en For— 
andring, og med ham forenede Waſhington, Hamilton og 
andre fig. Herved fremfom Forfatningen af 1787... Was— 
hington blev Vræfident og John Adams Vicepraſident. 
Han gjorde megen Opfigt og fik mange Fiender, der i ham 
troede at fee den nye rilfjæmpede Friheds Undertrytfer, 
Da Wafhington nedlagde fin Poſt blev han Vræfident. Ved 
Glutningen af hans Yræfidentfab blev Jefferſon valgt til 
bans Efterfølger, Han traf fig nu i en. hør Alder ud af 
Forretninger og døde i Nyhork 1803. Han var iffe allene 
en ſtor Statsmand, men udmærfede fig og ſom Skribent. 
Under fit Ophold i Europa udgav han fit berømte Bær; 
Conſtitutionernes Forfvar (London 1794; 3 Bind 8.) 

Adams (Samuel), Medlem af den amerifanffe Kon— 
reg, og en Hovedmedvirker i den amerifanfe Revolution, 
an angav forſt Ideen at oprette Folfefelfaber, der cors 

refponderede med hverandre og havde deres Foreningspunet 
i Boſton. Han kunde et lide Waſhington, hvis Klogffab 
og rolige Overlæg var faa forfFjellig fra hons Hidſighed. 
Han dede fattig fom han havde levet, og man faldte ham 
den amerikanſte Cato. 

i Adanſon (Midel) en beromt Botaniker, født é 
Air i Provence 1727. % en Alder af 21 Aar gjorde han em 
Reiſe til Genegal og anvendte derpaa en flor Deel af fin 
Formue. Han famlede der uhyre Skatte i alle tre Bature 
riger og vendte efter 5 Aars Ophold der tilbage til fit Fær 
dreneland, hvor han udgav fin hiftoire naturelle de Sene- 
gal. Giden udgav han 1763 et ſtort botanif Vark faldet 
Familles des plantes i to Bind, Derpaa beffjeftigede han 
fig med en ſtor Plan fil en fuldfændig Encyclopedie, hvor 
til han dog et kunde erholde den nødvendige Underſtottelſe. 
Revolutionens Udbrud foraarſagede ham ſtore Tab baade i 
videnffabelig og borgerlig Henfigt, sg, da Nationalinſti— 
tutet ved dets Stiftelſe, indbød ham at tage en Plads 
blandt Medlemmerne, fvarede ban, at hanei bunde, fordi 
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han ingen Skoe havde. Miniſteren for det Indre bevil— 
gede han en Penfion. Han døde i Auguſt 18206. … Hans 
krokte Skrifters Tal ev ringe mod Maſſen af hans efter— 
ladte Manuſeripter, hvis Udgave Da-Petit-Thouars 
beſtzeftigzer fig med, 

Addington (Henrik) Vicomt af Sybmouth— 
Kanzler i det Kongelige Skatkammer, vat Son af cu fæge, 
der havde gjovf en anſeelig Lykke ved fin Kunſt, og lagde fig 
tillige efter Statsvidenſkaben, ſaa Lord Chatham værdie 
gede ham den hoieſte Fortrolighed og overdrog ham endog 
en Underhand ing med ford Bute, Henrik Addington, fod 
3756, blev opdragen med ford Chathams Son William 
Pir. Efterat have beſogt Skolerne i Windefter og 
Orford, ſtuderte han etsfæren i Lineoln. Hans Vens glim— 
vende Lobebane, aabnede ham fnart Vei til Wrespeſter. 
San traadde tud i Parlamentet og underſtöttede af al 
Mag Pift smod Fox. 1789 blev Addington valgt til Ta—⸗ 
ler i Underhuſet; og denne ærefulde Poſt beholdt han ved 
et nyf Larlaments Sammenkomſt. Stedſe Pitts Vartie 
fro, voterede han dog imod fin Bens Mening, da Wil—⸗ 
berførce 1792 bragte DOphævelfen af Negerhandelen - 
Forſtag. Pitt, ſom med al fin Varme intereſſerede føg fot 
Dette Forfligs Itdrøvelfe, havde de færre Stemmer. Ad⸗ 
dington var fraadt paa deres Side, ſom femte for der 
gradvife Aſſtaffelſe. Han forlangte og drev ogfaa igien— 
nem, af Tidäpanktet dertil blee udfat til 1800... Men den⸗ 
ne oiebliklige Afvigelſe i Meninger forandrede hverken de— 
res Fortrolighed eller den fædrankige Overeensftemmelfe 1 
Deres politiſke Syſtem. — Øen'ste Febr. 801 nedlagde 
Pitt fin VBerdighed ſom Kanzler i det kongelige Skatkam— 
mer for af overiade Addington ſamme. Denne viſte ſtedſe 
et Gindefaug, der var ſtemt for Fred, og bragte Freden til 
Amiens iſtand, hvilfen han. forſparede; og maatte tillige 
befjæmpe Angreb af Kvigfpartie, der bebreidede ham 
Gvaghed sg Mangel paa Fatning. Men, da Fredsbrudet 
et funde undgages, foreflog han ſels fiendtlige Forholds 
regler. Hans Fiender vilde benytte Kongens Sygdom for 
at ſtyrte ham, men deres Plan mislykkedes, da Monarken 
Tom fig igjen. Dog nødte nye Angreb ham til at forlade 
Miniſteriet; den 10 Mat 1804 gav han Vitt det ſtore Segl 
tilbage. Kongen, ſom yndede ham fortrinligt ophoiede 
ham til Lord Bicomt af Sydmouth, og ſtjenkede ham paa 

- Den meeſ udmgrkede Maade fin færdeles Zortrolighed. Han 
traadde endog igjen i Miniſteriet i Januar 1805; men fjev- 
nedes derfra efter nogle Maaneders Forløb. 

Ad diſon (Joſeph) var fød den iſte Mai 1672 1 
SRifon, hvor hans Fader var Geiſtlig. Tidlig vifte ban 
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ilbørelighed til de Studier, hvori han Aden udmarkede 
ig. 15 Aar gammel gif han fil Orford, hvor hans las 
tinfe Digte vafte hans Læreres Beundring. Hans Rygte 
ffaffede ham ſnart adfillige bernde!. Betjendtſkabet; og 
Kong BWilhelm 3, ſtjont ingen for Ven af Bidenffaberne, 
vymuntrede ham ved fin Velvillie. Han reifte uüdenlands, 
va forfattede noget efter fin Hiemkomſt, paa Opfordring, 
fit Digt til Erindring om Slaget ved Blendheim; til Be— 
[onning blev han Ayppellationscomiffatr, en Po, den ber 
tømte Lodde dengarig forlod. Han fulgte Marquien af 
Warton ſem Sekretair til Irland. Ynidtertid udfaftede 
Steche, hang Ungdoms Ben, Planen til ef Periodiſk 
Skrift fadet the Tattler (Sladreren). Addiſon tog Deel 
heri; dog traadde efter nogle Maaneders Forløb the spec- 
tator (Tilſkueren) i dets Sted, og hasde en hoiere og mere 
omfattende Vian. Addiſon fremſtillede ber et Skilderie 
af fin Tids Gæder, i det han Fildrede Characteer, tug⸗ 

, tede Laſter, venfede Daarligheder, og anvendte vexelviis 
Yivor og Ironie. Det blev optaget med overordentligt 
Bifald og gjorde Forfatteren almindelig berømt. J Uaret 
1713 bragte Addifon Sorgeſpillet Cato paa Skuepladſen, 
Hvor det blev fpillet 35 Gange efter hycrandre; bog var det 
ikke faa meget Stykkets eger Bærd, fon politiſk Interes— 
fe, der f£affede det denne Lykke. Efter Dronning Annas 
Dod blev Addiſon anfat i adffilige offentlige Embeder. 
Til fidft blev han endog Statsſektretair. Men denne høre 
Poſt forøgede ikke hans Lakke. Man bemærfede fnart, ban 
ei var dette Embede voren, Dan vår ei tand til at tale 
offentlig eller underſtotte og forſpare Regjeringens For— 
holdsregler. Krankelſer herover faavelfom hans Sund— 
heds Aftagen bevægede ham til at nedlægge fin Poſt, hvor— 
paa han døde 48 Aar gammel 1719 i Hollandhouſe ved Ken— 
fington af Baterfot. Han blev bifat i Weſtminſterabbe— 
die. — J ſine Skrifter har han vel et viiſt udmærfet Genie, 
men dag hævet fig [angt over det Middelmaadige, og t nog= 
le Verker har ban viiſt en Forening af Skarpſind og Smag, 
der er ligefaa fjelden ſom fand Genialitet. Gom tragifk 
Digter ſtager han iffe meget høit. Hans Proſa er iſenhver 
Henſeende ef Monffer og fortjener af ſtuderes for fin Reen— 
hed og æde, Gimpelhed., Gom Menneſke var Addiſon af 
ulaftelige Gæder, en oprigtig Tilhænger af Religionen, al— 

vorlig og tilbageholden i fin Opforſel, fryatfom og forlegen 
i Gelffab. Blandt hans Venner var hans Tale flydende 
og behagelig. 

Adel, Øen nuværende eurvpæiffe Adel, der er for— 
ſtjellig ſaavel fra Adelen i de andre Verdenkdele, ſom fra 
de Gamles Adel, har fin Oprindelſe fra Lehnsveſenet. Da 
de ſtore Goærme af frie og krigerſte Nationer bemægtigede 



26 ng 

fig de flefte Europas Lande, ſegte Regenterne at forbinde 
fig deres Anforere ved at overlade dem viſſe Grundſtykker, 
hvorsaa hvilede viſſe Forpligtelſer. De uddeelte bgſaa 
Hædeksværdigheder ſom t Forſtningen blot vare perſonli— 
ger men fiden bleve zebelige, ſom Hertugs- og Srevetitler. 
J de ældre Cider var der langt frørre Forſtlel mellem 
Adelen og de andre Stonder end nu. Borgerſtanden hær 
vede fig lidt efter lidt og underſtottedes felv af Kongerne, 
fom en Modvægt mod Adelen. Oplysningen larte, af 
Naturen dannede os Lige, men med alt.dette har dog Ade⸗ 
[en beholdt mange Fortrin i Staten, og i de fiefte Lande er 
det fun Adelige, der beflæde de hsieſte Statsembeder og 
ſtaae nævmeft Cronen, Det er et Sarſhn, naar en Bor— 
gerlig fvinger fig faa høit. 

Adeler (Cort Sivertſen) født 1622- 1 Bvebig 1 
Borge, er bleven beromt ſom cen af fin Tids ſtorſte SGøhels 
te. Han gif meget ung til Holland, hvor han tjente uns 
der ben beromte Martin Trromp; fiden kom han i 
venetianſt Tjeneſte, naaede en Capitains Vaerdighed, gior— 
De derpaa en Reiſe til fit Fodeland og til Holland, hvor 
han giftede fig og vendte tilbage til Benedig, hvor man 
betroede ham et Orlogſkib af commandere. Han udmærs 
Fede fig færdeles i Sokrigen mod Tyrkerne, ført under Mo— 
ro ſini og fiden under YdmiralR it va. Adeler vår med 
165: at flade den tyrkiſte Flaade ved Øen Paros. J Aaret 
1654 fægtede han under Admiral Delfino i tvende Slag 
mod Tyrkerne og nedlagde med egen Haand den tyrkiſte 
Anforer Ibrahim, ſom havde entvet Adelers Skib og 
givet ham et Hug over den højre Arm, men Adeler dræbte 

SIbrahim med den venſtre, hvorpaa det tyrkiſke Skib over» 
gav ſig. Adeler giorde Ibrahims Vaaben til Bytte og for— 
ærede dem ved fin Hjemfomft til Frederlk den tredie, der 
[od dem ophænge paa Kunſtkammeret. J Aarene 1656 og 
1657 vat han igien Deeltager i tvende Soſlag i Urdjipelas 
gus og Dardanellerne, og næffe Mat hædrede den venetian— 
ffe Regjering ham med Gt. Mareus Ordenen og ſtienkede 
ham og hang Arvinger i 3bie feed en aarlig Penfion af 
1400 Dukater. Den blev dog efter hans Dad fun eengang 
udbetalt til hans Arvinger. Endelig betroedes den hele 
venetianſfe Flaade fil Adelers Comando form General—⸗ 
Lieutenant 1660, da han fatte Zrovper i Land paa Candia 
pg børtjog en flendtlig Effadre. Kort derpaa tog han Afs 

” ffeed fra Benedig og begav fig til Dannemark, hvor han blev 
Admirxal og føden General- Admiral og Vicepreſident i Ade 
miralitets Collegiet. 1666 blev-Ban og hans ægte Afkom 
obtaget i Adelſtanden. Adeler bidrog nu til at fætte So⸗ 
krigsmagten i en god Stand, hvilket vifte fig i den under 
Chriſtian ste udbrudte Krig mod Gverrig. Adeler fif Com» 
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mandoen over Flaaden, men Sygelighed hindrede ham i at 
beholde den længe. Ad overlod Unførfelen til fin værdi 
ge Efterfølger Niels Juul, der indlagde fig faa megen Ha—⸗ 
det i denne Krig, og dede den ste Mov, 1675 i Kjøbenfavn, 

Adelſtan den g$de Konge i Engelland af det ſach— 
fife Dynaftie, Han var en naturlig Gan af Edvard 
den ældre pg for ved Folketo frie Valg påa Thronen. 
Man forfiffrede at han aldrig udgled Blod undtagen fine 
Fienders i Gvidfen af fine Gære. Han fægtede med Held 
mod de Danffe i Northumberland, og mod Kongen af Skot— 
land ſom underſtöttede dem. Paa Sletterne ved Bromfeld 
vandt Udelftand efter 30 Timers Kamp en Geir over den 
Æotife Konge Konſtantin, hvorpaa ban indtog Skotland: 
dog gav ban Sengen fine Lande tilbage og ſagde; „det er 
roesvœordigere af indfætte end at affætte Konger.” Siden 
vegjerede han i Fred og anvendte famme til at befordre 
fine Underſaatters Lyffe, Han forbedrede fin Faders Love 
og holdt over dem, dog vifte han fig naadig felv imod de 
Skyldige. Efter 16 Aars Regjering døde han gan tilbedet 
af fine Folk og agtet af Fremmede. : 

Øen norffe Prinds Hagen. med Tilnavnet AV e le 
ſteen blev opdraget ved hans Hof, 

Adelung (Johan Chriſtoffer), een af Tydfflands 
Litteratur og Sprog meget fortjent Lærd, var fod 1734 i 
Spantekob « Pommern, og fuldendte fine Studeringer ved" 
Univerſitetet i Halle. 1759 bedv han anfat ſom Profeffor 
ved Gymnaſiet i Erfurt, men gif to Aar efter til Leipzig, 
hvor han fil 1787 arbeidede med faa ſtor Held for det tyds 
ffe Sprog. Y dette Sar udnævnte Curfuyrfen af Sach⸗ 
fen ham til Bibliorhecar med Hofraads Titel, og i dete 
te Embede døde han 1806, Hang grammatiffs 
eritiſſte Orbog, der udfom i Leipzig fra 1774 til 
1786 er et elasſiſt Verk og fordrede uhyre Arbeidſombed. 
Adelung arbeidede ogfaa almindelig 14 Timer om Dagen. 
Den ovrige Tid nød han i fine Venners Selffab og ved et 
godt Bord. Han døde ugift. . 

Adhaſion (Vedhangen) faldet man den Egenfab 
hos legemerne, at de ved Berøring forene dem ſaaledes, 
at der udfordres en udvortes Kraft til at ſtille dem ad. 
Flydende Legemer forbinde fig ſterkere med faſte Legemer 
end med hverandre indbyrdes. 

UAdjuftere betyder i Handel og Vandel at bringe 
noget i Rigtighed, afgjøre noget. Widere bruges det om 
Mesſing⸗ og Jernvogter, naar de fuldkommen ligne den 4 
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£andet eller Staten brugelige Vægt; endelig, bruger mar 
Ordet i Myntvæfenet om de Metalſthkkers Tilberedelfe og 
Hefjerelfe, der ſiden bruges til Speciernes udprægen. 

”Ydjiutant, en Officier, der gives Chefen til Un⸗ 
derſtottelſe. De inddeles i Genceraladjutanter, 
Flsiabjutanter, Regimentsadjutanterre.te. 

Generaladiutanter findes hos Monarker, 
Feldtmarſchaller, Prindſer og andre høie Generaler. Ofte 
ere de felv Generaler. Deres Beſtilling ev af bvingeDser« 
eneralens Befalinger til Hæren og forelæge ham de inde 
dine Rapporter. De kunne desuden have mange andre 
Forretninger, udfafte Planer, føre den militaire Breybex— 
fing med mere., De øvrige Adjutanter bruges figelede$ 
til at befjendtgjøre de hoiere Officierers Befalinger ved 
deres Afdeling af Hæren. 

Admiral (Amiral), et fra. det Wrabife nedfrattme 
mende Ord, der hetyder Herre cer Anfører, Denne Titel 
var almindelig hos Saracenerne; derneſt brugtes den af 
Sicilianer og Genueſer om deres Unførere fil Soes. For 
nærværende Tid bruge alle europelſke Bationer med Und— 
tagelfe af Tyrkerne (der kalde Admiralen Capudan Paſcha) 
bette Nabn om den bverſte Anforer for en Flaade, naar in— 
gen Storadmiral gires. Under Admiralen flaae B i c e- 
admiralenogContreadmiralen(fordum hos 
på Schoutbynacht, ef holland Ord), ſom Engellenderne 
falde Rear-Admiral, fordi den almindelig eommanderer 
Sirriers Garden (the rear). Admiralflag kaldes det, ſom 
pater fra Stormaſten vaa det Skib, hvor Admiralen bes 
finder ſig. Det fan fun føres, naar Admiralen ledſages 
af 20, Bice= og Contreadmiralen af 12 Krigsſtibe. Ads 
miralitetet kaldes det Collegium, fom har med Sokrigs⸗ 
væfenet af beſtille. 

Adonis, en Son af Myrrha, ſom hun havde 
avlet med fin Fader Cinyras (See Myrrha). Sfor 
vens Nympher opdroge ham, sg han blev faa Fjan, at Ve⸗ 
nus ſelb valgte ham fil fin Yndling. Med om Omſorg led— 
ſagede Gudinden den jagtlyſtne Yngling gjennem de vilde 
Gfove og vifte ham de Farer, han udfatte fig for, Men 
Lan agtede et hendes velmeente Formaninger og forfulgte | 
med Hidſighed de vilde Our. Et raſende Bildfviin, ſom 
han havde feilet med fit Soyd, ſaarede ham dødeligt, og 
Venus kunde med al fin Omhue et redde ham. Til Lin— 
bring i fn Smerte vedligeholdt hun hans Erindring ved 
&ervandlingen fil en fort blomſtrende Anemone, og 
ved at formaae Jupiter fil, at lade Ynglingen tilbringe 
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6 Maanéder i Hades hos Proferpina og & Maaneder i 
Olymp. 

Adoniſk. Det adoniffe Vers beſtaaer af en Dac⸗ 

tylus og en Gyondæud eller Trocheus — v v — — og 
paſſer fig HI den levende Gang i muntreog fpøgefulde 
Gange: 

Adoption, Antagen i Barns Sted (Adrogation, 
naar et Menneſke, fom ev sui juris antages) var hee Jos 
merne en hoitidelig Retshandling, hvorved en med bang 
Faders Samtykke, optog en anden i fin Familie, erholdt 
derved en Faders Ret over ham, hvorimod den adopterede 
fik alle et virkeligt Barns Rettigheder. 

Adraſtea, en Datter af Jupiter og Nodvendig— 
eden, den evige Retferdigheds Tſenerinde, og al Urets 
guvnerfe, hvilfen ingen” Dodelig undgaaer. . Efter de 
(efte er Adraſtea (den fom ingen fan undſihe) fun et Tile 

navn for Memefig, Man finder hende undertiden af— 
bildet med Vinger, undertiden med et Skibsroer og undevrs 
tiden med et Hjul. 

Udvocdcat, en Rets Kyndig, der bruges til at føre 
Gager (Proceſſer). For de lavere Retter falder man en 
Sagdan Ørocurator. Hos Vomerne var Advocaturen 
en Beſkjeftigelſe for de ſtoͤrſte Statsmend og Talére ſom 

icero. 

Adequat betyder i Logiken, den hoieſte Grad af 
analytiſkk Fuldfommenhed 1 de almindelige Begreber. Man 
bruger Ordet ved Definationer og en adaguatDefinis 

”fion even ſaadan, der hverken er for indſtrenket eller for 
vidtloftig, og derfor Bverfen paſſer paa flere eller færre 
Ting end Definitum. 

Adyton, et hemmeligt Sted i et Tempel eller en 
anden Helligdom, hvor ingen uden Praſterne turde fomme. 

Asſrodynamik, Læren om Luftens Trykunng. As— 
romantie, dén foregive Videnſteb af Luftfuher af 
kunne forudfige tilfommende Ting.  Aérometrie, den 
mathematiffe Lære om Luftens Crenfaber, Tyngde Fuge 
tighed zꝛe. Aëſronautik, den Kunſt at ſeile i Luften, 
Dette Navn var mere paſſende end det 1 uegenilig For— 
ſtand antagne RKroſtatit. 

Asroſtat. Med dette græfe Narn betegner man 
i Phyſiken den mærkværdige Opiindelie ef Luftballonen ſom 
man derfor ogſaa ofte Falder Akroſtat eder geéeroſta— 



30 Aër 

tift Maſtine. Denne Tanke, ved Hielp'af et Verk⸗ 
føj af hæve fig i Luften, ſynes allerede i Oltiden at have 
beſtleftiget den menneſkelige Aand; men Udførelfen” er 
forſt lykke es i de nyere Tider. Da Engelænderen Cas 
vendift i Aaret 1766 opdagede ben brændbare Gaſes 
ſtore fpecifife Lethed, bragtes Dr. Bl ac Er iEdingburgh 
paa den Tonfe, at en Blere, fyldt med denne Luft maatte 
flige i Veiret. Cavallo gjirde 1782 adffillige For⸗ 

ſog, men fandt, at en Blare var for fvær og Papir ei var 
lufttet. Sabeblerer derimod fom han fyldte med brænds- 
bart Gas, hævede fig fil Loftet, hvor de gik iStykker. 
Gelvfamme Aar føgtede to Brodre Stephan og Jo— 
ſeph Montgolfier, Papirfabrikanter og ivrige Dyrs 
fere af Naturvidenſkaberne, paa en anden Maade at brine 
ge en Maffine ſtand, ſom ved fin egen Kraft hævede fig i 
Luften. Efter adſtillige mindre Forſog, beſſuttede de af 
gjøre ef flørre, De forfærdigede en Maine af Lærted, for 
ret med Papir, 35 Fod i Gjennemfnit, der veiede 430 
Pund og hævede endnu 400 Pund med fig og lode ſamme 
den ste Juni 1785 ſtige op i Annonay. Den hævede fig t 
mindre end ro Minuter til en Hoide af over 1000 Toifer og 
faldt ned 7200 Fod fra det Steds hvor den var ſteget DP 
Midlet, hvorved Ballonens Stigen bevirkedes, var. en 
under Maffinens Aabning antændt Ild af Straage. I, Var 
tis gjorde: diffe heldige Forſog for Opfigt og fatte alle Pby⸗ 
fifer i Bevegelſe. Nogle faldt paa den vigtige Formod⸗ 
Ning, af dette Experiment maatte kunne lade fig gjøre med 
brændbart Gas. Charles, Profesfor i Phyſik, lod 
forfærdige en Ballon 12 Fod i Gjennemfnit af Taft, over-= 
fvuffen med en Fernis af elaſtiſt Harz, og fyldte den med 
brændbart Gas. Forſoget lykkedes, og man havde hu to 
Slags Asëroſtater: de, ſom fyldtes af ovvarmet Luft 
(Montgolfier) og de, der fyldtes med brændbart Gas. 
Montgolfier var imidlertid gaaet til Paris og vovede felv é 
Eelfab med Vilatre deRogier at gaae op med 
Ballonen, dog fun z0 Fod hoit,, og Ballonen holdtes des⸗ 
uden ved Strikker, ſaa man kunde lade den drage ned, 
naar man vilde. Deir 2ide Nov. 1783 ſtege Pilatre de 
Rozier og Marquis d' Arlandes fra Slottet La Mu: 
ette op med en Maffine af 6006 Kubikfod for en utallig 
Folfemængde. Efter 25 Minuters Forleb fom Ballonen 
tilbage 5000 Toiſer fra fa Muette; men Luftſeilerne have 
de været i betydelig Zare; Ballonen var adffillige Gange 
ryſtet paa det Seftigffe, og Ilden havde brændt Huller i 
den. Gelv, da de vare fomne til Jorden, havde de Ban: 
.fFelighed ved at fomme ud, da Gallonen faldt nød vaa 
Skibet. — Derpaa foretog Charles tilligemed Robert fig 
en Luftfart med en ved brændbart Gas fyldt Ballon. Da 
dette Foretagende vilde foffe 10000 Livr. aabnedes en Sub: 

i 
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feription. Ballonen var af Taft, 26 Fod i Gjennemfnit, 
Gondolen for Luftfeilerne hangte i Gnocer, der vare bes 
faſtede i et over Ballonens øvre Deel værende Vet. Oben⸗ 
til var anbragt en Klappe, der funde aabnes ved en Snoc 
fra Gandolen og fukfede fig -igjen ved Øjelp af en Fjeder. 
Den tjente til at lade Gøffet udffremme, naar man vilde 
ftige ned. yldningen varede flere Dage og Opfarten Peé- 
de den. 1ffe Dec. fra Thuillericenes Have. Ballenen fteeg 
urt til en Hoide af 300 Toiſer og tabte fis i fort id 
or Tilſkuernes Øine.  fLuftfeilerne iagttog flittig Baro⸗ 
metret, fom aldrig vifte dem under 26%,  udtaflede lidt 
efter lidt den medtagne Ballaſt, for at holde Ballonen 
oppe og kom [ykfelig ned ved Nesle. Men nsppe var Ro— 
bert ſteget ud, hvorved Ballonnen lettedes ved 130 Pund, 
før denne endnu engang bævede fig til en ſtor Holde med 
megen Hurtighed. Tillige udvidede den fig faaledes, åt 
ben vilde fprunget i Styffer, hvis Charled ei med rolig 
Uandsnærværelfe bavde aabnet Klappen for at fætte det 
indfluttede Gad i mere Ligevægt med den athmoſphariſte 
Luft. Efter omtrent en balv Time kom ban ned en bal» 
Miil fra det Sted, hvor Ballonen fidft var ſteget op. Paa 
diſſe Luftfarter fulgte cen Mængde andre. — Blanceharb 
ye allerede gjort adſtillige Reiſer, da ban faldt paa den 

anfe at vaſſere Kanalen mellen Engelland og Franferig, 
og dette driftige Voreſtykke udførte ban fyffelig den 7. Jun. 
1785 i Selſtab med Amerifaneren Jefferies ved en med 
brændbar Luft fyldt Mafine,  Ei faa heldigt et Udfald 
havde den Luftfart, ſom Vilatre de Rogier, Seifkab med 
Romain, foretog fig den 15de Juni r7g%. Rozier bavde 
ved denne Leilighed forbundet begge Slags Balloner, havde 
fyldt Ballonen med brændbart Gas og vedligeholdt og for» 
fyndet Luften ved Ild. Herved ſaae han fig ſtand til at 
lade Ballonen igjen flige, naar den begnndte at dale, tvil 
ket ei fan lade fig gjøre naar Balduen er fyldt med (Bas. 
Nimeligviig have Kullene, der i den nedre Luft brændte 
ſom Gloder, i den øvre Luft flaact ud i en høi Flamme og 
antændt Ballonen, og begge Luftfeilere ſtyrtede døde ned. 
Deres Legemers Tilfand vafte Fotmodning om, af de ale: 
tede vare dræbte ved Erploſidnen af det brændbare Ga &. — 
Flere have fiden gjørt Forſog uden at bave bragt tyenne 
Kunſt funderlig videre; funde man lære at fingre Lufthallo⸗ 
nen, vilde den kunne gjøre væfentlig Sytte. Under Res 
dolutionen gjorde man Forſog paa at recognofere Uien⸗ 
den ved Hjelv af Luftbafoner; men diſſe Forſog vare hoiſt 
ufitfre.- De" mærfeligfte Luftfeilere ere Blanchard, 
Garnerinda Robertſon,. Den forfie har en vær 
fentlia Fortjenefte ved Opfindelfen af Faldfijerm en, 
* hoie Hjelp man i Nodetilfolde kan nedlade ſig af Luf⸗ 

* 
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ten uden Fare. Aëroſtatik betyder egentlig Læren 
om Luftens Ligevægt. 

Afguderie. Fornuften gi Tilbedelfen af et 
hoieſte, uendeligt, moralſt Bæfen, fom vi falde Gud. Af 
guderiet antager Afguder, eller tilbeder Bæfener, ſom et 
ere Gud. Øe naturlige Aarſager ſaavel til lykkelige ſom 
ulykkelige Begivenheder vare Menneſkene endnu uübekjend— 
fe, Deres Indbildningskraft troede, at hoiere Vaſener 
bevirkede diſſe Raturbegivenheder og de antog ſaaledes en 
Mængde Ting ſom Afguder, Stjerner, Træet, Stene ꝛc., 
eller rimeligere et Bæfen i diſſe Naturting. Andre gave 
deres Guder Menneſke-Skikkelſe, men tillige menneſkelige 
Nodvendigheber og Lidenffåber, Anthropomorphis— 
mus, Deres Guders Gunſt ſogte de at vinde, ſom man 
vinder Menneffene$ ved Gaver og Bonner. Ethvert Fole 
havde fin egen Gud, eller og flere. Ja endog. enkelte Fa— 
milier havde fine Huusguder. Men Diffes, Virkſomhed 
indſtrenkedes fil deres Opholdeſted. De vare deres Be— 
ſtytter og Raadgiver, ſom havde valgt dem. Diſſe Gud— 
domme magatte have deres Tjenere, der beſorgede deres 
Dyrkelſe, foredrøge dem Menneffenes sønffer og forkyndte 
Diffe igjen Gudernes Billie, Denne Leilighed brugte Egen— 
nytten, Enkelte foregave at ſtaae i noiere Forbindelfe 
med Guddommen; deraf Spaadomme og Orakler. Mange 
af Alderdommens Viſe indfaae det Urimelige i diſſe Lærs 
Domme og bragtes paa Ideen om cen Gud, 

Affeet (Lidenfab) kalde vi enhver mere levende 
Gieleris Virkſomhed, der netop ved dens Heftighed ev for— 
bundet med en mærkelig Grad af Fornørelfe eller Mis— 
fornsielſe. 

Affectation er modſat det Naturlige, det Sims 
ple og Ædle i Gæder og Opførfel. Hver Ting har fin Na— 
tur; hnad der fremmer overeens med den falde vi nature 
ligt, det modſatte unaturligt. Affectatton udeluffer Na— 
tuv og det Naturlige. Den vil erſtatte, ſom den troer, en 
Mangel, og vœokke den Mening, at det Manglende ev tils 
fede. Den tager fig almindeligt ét Monſter at efterligne, 
men røber ftedfe noget Tvungent og Uovereenſtemmende, 
der ſtrax viſer der ei er naturligt, 

Affiliere, antage i Sons Sted, Affilierte Fals 
der man de Laie (Ikke Geiſtlige) ſom tage Deel i be Or— 
densgeiftliges Ucbcider i den Formening, at gjøre fig deel⸗ 
agtige 1 diſſes Fortjeneffer ved gode Gſerninger. 

Affinitet, Slægtfab, Obereenbſtemmelſe 
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.— Mffey (Ludvig Auquſtinus Philip Breve af) førfte Lande 
amman i Se * hvilfet ogfaa hans Fader havde vær 
tet, var fodt i Freyburg 7743. Under Revolutionen i 
Frankerig føgte han ftedfe ved Klogffab at bortvende Kri— 
gens Rædsler, Han var iblandt de Deputerede, der gik 
fif Paris for af modtage en mye Konſtitution for Schweitz. 
Napoleon yndede ham og fEjenfede ham 1810 Æreslegio= 
nens Storkorßs. Samme Har døde han den 16 Juni. 

Aflad, et efter den catholfe Dogmatik, Synder⸗ 
neg Forladelſe, ſom Kirfen bar Magt at tilſtage. De cae 
fholfe-Dogmatiferdeducere Kirkens Magt hertil ſaaledes: 
Mange Helgene og Fromme have udført dere gode Gjerninger 
og lidt mere end der var nødvendigt til dere& egne Gyn= 
ders Forladelfe og derved lagt en Kapital op af gode 
Øjerninger. Med denne Gfat har Paven nu Lov til aft 
tjene andre Syndere. 

Den hiftorife Oprindelſe til Aflad maa ſoges i de 
Straffe, ſom Kirken paalagde Syndere i Menigheden: da 
Kirketugten blev mildere, forvandlede man diſſe Straffe 
fil Pengeboder; men efterhaanden opkom heraf en faa 
himmelraabende Misbrug, at den foraarfagede Reforma— 
tionen. . J Forſtningen uddeeltes Mad fun t Rom, ifær i 
de 7 Hodedkirker, ſom kaldes ſtationis indulgenriarum. 
Men, da Paverne brugte dere Penge og Afladskjobernes 
Tal aftog, faa bleve Indulgenſerne eller Aladebrevene 
fordeelte mellem Erfebiffopper og Biſkopper. Den pragt— 
elſtende Leo 10, der havde udtommet fine Finantſer ved 
Peterskirkens Bygning, indrettede en Afladshandel for 
Tyodſtland med Ehurfyrft Albert af Maynz; og Munken 
Gohan Tezel, ſom folgte Udad i Sachſen, bragte Luther 
til at tale mod denne Misbrug og fiden mod faa mange 
andre pavelige Lerdomme. 

—Aflaggen, en Maade at forflere Planter og felv 
viffe Dyr uden af nogen Forening af begge Kjen finder 
Sted. Med Yfanterne er det en almindelig Fremgangs— 
maade. Man affjærer en Ovift af en vig Beſtaffenhed, 
ſtikker den i sene vander den, men vogter den for So— 
[en i den forfte Tid; den fager nu Rødder, fader Blade 
og bliver en fuldkommen Plante. 

N 

Afrika. Denne Verdensdeel funde betragtes ſom 
en flov Øe, hvis den ci ved Landtungen ved Suez Bængte 
ſammen med Aſien. Øen firælfer fig fra 0? fil mod 709 
øftlig Længde og fra 349 G. til 372 I, Bredde med et Qua⸗ 
dratindhold af 530000 Mile. — Denne —— fjende 
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vi fun Kyſterne af, og hvad vi vide om det indre Land, be 
roer meer ellev mindre pag Formodninger, uagtet alle Be— 
firæbeljer af det engelſte African Society,. og dets fortjene 
te Medlem, Mungo Park. De Gamle fjendte fun 
den nordlige Deel at Afrika, ſom indbefattede tre Hoved— 
dele, nemlig Kyftlændet langs Middelhavet (nu 
Barbariet) det af Devodot benævntedyrrigeAfrifa 
(Daddellandet) BHeted el Sjerrid, (Biledilgerid) og Her— 
fenen (Sahara). Benævnelfen Afrika var de Gamlé 
ubekjendt; de faldte Laudet Libyen. Det gamle Aſrikas 
Dele vår Egypten, Æthiopien, Trogiodytice (Kyſten 
langs den arabiſke Bugt) Cyrenacea (tildeels det nuveren— 
de Barea) Marmarica, Libyen, Carthagos Diſtriet (Afri— 
ca minor, nå Tunis og Tripolis) Numidien (Endeel af Al⸗ 
JN Manritanien (ge; og Maroekko) ꝛe. Gelv i Grend— 
ſebeſtemmelſen af denne Verdensdeel var man uenig; då 
nogle regnede Ægypten til Ufien: Hos Romerne "var 
Afrika egentlig fun hvad de havde erobret fra Carthago og 
beſtemtes ved Tillæggordet propria eller minor: Denne 
Provindſes Frugtbärhed, omhyggelige Kultur og ftore 
—————— gjorde den til een af Romernes vigtig— 

e Beſiddelſer. — Det nuverende Afrika er ſtedſe det gam— 
le Underland, hvorom man fan opkaſte fad mange ubefvas 
fede Spørgsmaal, — Foruden Viger eler Joliba, 
hvis Løb og Munding er os temmelig ubefjendt, findes hev 
Milen, hvis éne Kilde üdſpringer fra Maanebjergené 
under Navnet Bahr elAbiad og deri anden; To— 
kaze, paa de abysfiniffe Alper: Den falder i fleré 
Mundinger ud i Middelhavet, &GenégålogGambia 
fomme frå Bjerget Konog og falde begge mod B. i det at— 
lantiſte Hav; hvori og Zarre og Oraniefloden 
lobe ud: Zambeſe eller Kuama udfpringer maa— 
fee paa Ludata ved deri endnu ubefjendte Morawiſoe og 
falder udi det indiſte Hav. Af Indſoer Fjende vi. i Nord— 
afrifa Dambea og i Sydafrika Aquilunda og den nys— 
nævnte Morawi. — Langs den nordlige Kyſt løber. Bjergs 
ſtrekningen At las, der üdſtræekker fine Grene mod GS. 
og Ø: Da hæliger ſammen med de naefſten i Afrikas Midte 
[øbende Maanebjeerge; desuden ere her de å by $- 
finiffe Alper, Lupata (Verdens Rygrad) Nil⸗ 
og Sneebjergene. Af Forbjerge findes mod Syd 
delt gode 9anDbs, (af Bartholomæus Diaz faldet det 
ſtormende), mod -G. det gronne, mod O⸗ Guars 
dDafuiog-mod I. Gevrral: Afrikas Beliggenhed 
tildeels mellem Vendekredſene beſtemmer dets Klima; 
paa de fleſte Steder kaſter Solen to Gange om Aaret ſine 
Straaler [odret. Deraf følger de næften altid lige lange 
Dage paa 12 Timer, de uhyre Ørfener af brændende 
Sand, den frygtelige Hamatt an ifær i Senegambia, 

—— 
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de glubende Dyr, de afævelige Sygdomme, Peſt, Kop: 
er, Udſlet og den endemiſte Blindhed. — Landene i det 
hede Zone havde fin to Aarstider, en tør og en vaad;- af 

inter med Froft og Snee veed man der Intet; fun ved 
Atlasbjerget, og ved det middellandfe Hav finder man 
Spor af Vinter. — Den tropife Regn, eiendommelig 

e Landene melle Vendeeirklerne, varer 6 Maaneder, t 
vilfe Indbyggerne forlade Sletterne .og begive fig til 
jergene: de hedeſte Maaneder ere November og April, — 
ovdbunden,, der for Storſtedelen beftaaer af Sterbeland, 
vor man finder, bele Berælpinger med Gand; Affe og uds 
rændte Sfove; ér dog frugtbar ved Kyſterne. Vegeta— 

fjonen afbrydes fjelden: Dadler, Sydfrugter alle Glass 
Kornarter, Baiß, og Havefrugter, Brødfrugt, Kaffee, 
Sukker, Viin, Olie, Kryderier, Balſom, Caſſava, Mas 
fis, Bomuld, Farvetræe, Ibenholz, Sandeltree, Gume 
mi, Copal, Bambus og mangfoldige andre Frugter, Plan— 
fer og Træer tjene deels til gode, deels tit Klædming og 
vandre Nodvendigheder⸗ — Af Dyr findes her Lover , Tigers 
fatte, Leoparder, Panthere, Hvyæner,- Schakaler, Zebra⸗ 
er, Elephanter, Aber, Boffler og andet Queg, Ichneu— 
mon, Kroecodiller, Flodheſte, Ørne, Griffe, Kolibri, Pa— 
egdier, Kanariefugle, Slanger ꝛe. — Denne hede Jord⸗ 
bunde underjordiſte Skatte beſtaaer af Guld, Solv, Kobe 
er, Ædelfene, Salpeter og Steenſalt — Indbyggernes 

Antal angives meget forffjeligt fra so til 150 Mil. — 
De beſtaage af Indfødte og Fremmede; Til hine høre Ne— 
gerne med fort Hud, uldagtigt > mød, fadtrukt Neſe, 
udſtaaende morkrode Læber, ſmage Hine, et bredt Anſigt 
og ſterke Mufkler; de bedekke blot den midterſte Deel af 
Vegemet ; have Hytter af Ror eller Straae og nære fig af 
Walmeolig, raadne Fife ꝛe. De meeft vilde og raae boe 
mod Øften; mere ſmidige og dannede ere Negerne i Nes 
dreguinea, og iſer Mandengos-Negerne i Migritien, 
der have lært at ſtrive, læfe og regne af Araberne, . T u- 
lacgJalof-Megerne ved Senegal leve i en kem— 
melig velordnet Statsforfatning. Blandt de andre ind— 
fødte Folk ereKafferie i den fydoftlige Deel med oli- 
venbruun Farve uden Uldhaar, Gallarne ved Oſtkyſten, 
ſortebrune, — — guulbrune med langt uldag— 
tigt Daar, Ubysfinierne, bruunrodlige med lange 
Haar, Rubter fortagtige, Copter guulagtige (fun 
ved 30000 Familier) og KabylerelerGerbere. — 
Blandt de fremmede Folfeflag i Ufrifa ere Uraberne 
—8—— de talxigſte da have bemagtiget fig alle $ys 

erne langs Middelhavet, det røde og tildeels indige Dav. 
Desuden gives herTyrier pad den nordlige eg oflige 
Kvi; Mammeluffer (af tatariſt —— it gys 
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ten, Malambus fra Indien i Madagafcar og Mthio— 
pien, Curopæer i Colonierne og Joder i Noͤrd— 
afrika, Habeſch og Sahara; diſſe fidfte ere ſortegule og 
Elædte ſom Maurerne. Dette, forenet med den Omftæns 
dighed af der i det indre Afrika ffal være et eget Joderi— 
ge, Lamlam, bragte Gværmeren Svedenborg paa den 
Tanke, at det nye Jeruſalem der fulde epraae. — De 
flefe Indbyggere nære fig af Ovægsivl og Frugter; pag 
Noͤrdkyſten findes hiſt og ber Manufacturer og Fabriker. 
Handelen drives ved Karavaner, fom gage fra Stederne 
ved Nordkyſten til de indre fande, Den ene Bei gaaer fra 
Tripolis til Fezzan; den anden fil Cairo og Mekka; Tue 
nis er Handelens Hovetfæde, hvor der findes ſtore Oplag 
af curopæiffe Varer. Slavehandelen drives i de fleſte 
Afrikas Lande. — Afrika indbefattev Landene ved Nilen," 
Sarbariet, Negerkyſterne, Sahara, Nigritien, Kaffernes 
og Hottentottetnes Lande, de øftlige Kyſter og Øerne, 

"Blandt hvilke Madagafcar ved Oſtkyſten er meget betyde» 
lig. — De fertrinligſte Gtæder er Alexandria, Cairo, Al 
gier, Tunis, Tripolis, Fez, Maroeco, Tombuctu, Senaar 
og Eapſtaden. — Den ſtorſte Deel af Afrika er endnu uaf— 
hængig; fun Endeel of Kyſterne erkjender fremmed Herres 
dømme. Keiſeren af Maroceo og den ftore Nequs i Abys— 
finien ere Defpoter, faavelfom flere Konger. Aigier, Tu⸗ 
nis og Tripolié have et Slags republifanfe Forfatning. J 
adffillige af de monarkiſte Stater gives s forſtjellige Klade 
fer: Konger, Cabaceros (Gtædernes Overhoveder), Rige, 
Almuen og Glaver, — Tyrkerne eie tildeels Ægypten ſant 
Kyſterne af Nubien og Habeſch. Portugiſerne, de 
førfe Curopæer, der kom til, have Beſidde ſer paa Oſtkyſten, 
i Kongo, og eie de capoverdiffe og azoriſte Øer famt Ma— 
dera; de Franſke have Colonier i Senegal, Øen 
Gorea, Bourbon 2.  Gpanierne eie de canariffe Øer; 
2 ollænderne have nogle Beſiddelſer paa Guineéaky— 
en og Cap." De Danfkeog Engelfke have ligør 

ledes Colonier paa Guineakyſten. Øen St. Helena, Var 
poleons Opholdoſted, er engelſk. 

Agamemnon, Konge i Argos og Mycene, Gøn af 
lhiſthenes og Broder til Menelaus og Anaribia.- 
ang Moder heed effer nogle Eryphyle, efter andre 

Heropc. Efter den fædvanlige Mening og efter Ho⸗ 
mer var han en Gøn af Atreus. Agamemnon havde 
med fin Gewalinde Glytemneftra avlet Iphige— 
hia, Electra, Chryfothemis oa Oreſt, da den 
troianffe Krig udbred, i hvilfen ban blev Anfører for Græs 
ferhæren og bemandede 100 Stibe. Hæren forſamlede fig 
i Bugten Aulis i Boeotien. Efterat Diana længe habee 
hindret zlaadens Afſeiling ved Habblik, kom endelig Gra⸗ 

- 
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kerne for Troia. Agamemnon vifte fin ftedfe under den 
langvarige Belciring fom Cen af de Tappreſte og Klogeſte 
blandt . Græferneé Hærførere. Da han endelig fererrig 
vendte tilbage, f⸗udt han ved fin Hjemkomſt Forræderie 
og Ded. — Ægiftb, en Gøn af Tryeftes, ſom ban 
avde tilgivet Atreus's Mord, og ved ſin Wfreife "betroet 
emalinde og Born, overfaldt bam i Forening med Cly— 

temneſtra ved et Maaltid og dræbte. bam tilligemed Cats 
fandra, Priamus's Dafter og deres Bern. Gaa fore 
talte Homer; efter andre myrdede Clnytemneftra bam i 
Badet, +» Gom Marfag til Mordet angive nogle hendes 
utilladefige Forbindelfe med Æg b; andre hendes Jvere 
fyge over Caffandra. 

» Yganippe, en begeiftrende Kilde, der udfprang 
paa Toppen af Helikon ved Pegaſue's Fodtrin. 

Agat, bos de nyere Maturfundige et Slægtnavn 
fer alle fine Halvædelftene, fom have forſtſellige, ſaavel 
enfelte fom blandede Farver, modtage en fiin Politut og 
derfor regnes blant Halvadelſtene.“ Atmindelig er I az 
ſpie, Kalcedon, ogfaa Quarts fammenvore£ 
med Agat; deraf kommer dens forfFjekige Farver, fom o 
De forſtjellige Vavne, den fører; f. Er. naar den er melk⸗ 
hvid og lidet gjennemfigtig faldes den Kalcedon; 
naar den er rød, Karneolz maar den er blegrød med 
Striber Garder eller Gardonir; naar den har en 
Hviid Grund med røde Prikker, Gt. Steybans teen; 
naar den beftaaer af forftjellige farvede- Lag, der ere blau— 
dede med hinanden, Onyr; itaar den er mangefarvet o 
Farverne afverlende viſe ſig for Diet, hedder ben Oval, 
og naar den findes blandet med Jaſpis faldes den Jas— 
pagat. Den ſtjonneſte kommer fra Indien og Gicilien; 
man finder den eg i alle Slags Farver i Bohmen, Gads 
fen, Heſſen og Franfen ; ligeledes findes der alleſlagt agats 
artige Forfteninger fornemmelig i Erzbjergene. 

Agathodamon, en god Aand modſat Kafodas 
mo, end Aand. 

Agatbon, en Athenienſer, der har ajort fig lige⸗ 
faa befjendt ved fine Sorgeſpil og mufifalfe Talenter, 
fom ved fine fine Seder. Han var en Ben af Sokrates og 
Euripides. 

Agende, egentlig bvad der Fal gjøres. Kirke— 
, øgende faldes Forffrift med Henfyn til den Orden og de 
Ceremonier, ſom ſtulle iagttages ved den offentlige Guds— 
tjenefte, ligeledes Bonneformularer, Gange, ſom kulle 
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bruges ved Gudstjeneſten og viſſe af Sammes religisſt 
Handlinger, ſom Daaben, Nadperen ꝛc. 

Ageſa baus, cen beromt ſprartanſt Konge; ſom 
ged fin Broder Agis's Død ved Lyſanders Hielp blev fat 
paa Thronen. For at underſtotte de aſiatiſke Græfer gif 
han imod Perſerne, fom han overvandt i flere Slag, inde 
til. em Forbindelſe mellem Theben, Corinth og flere Sta— 
ter nodte ham til at forlade Aften. Han ſeirede over Spar: 
tas Fiender ved Coroneg, og med Perfien ſluttedes Antalei— 
das's Fred, Derpaa udbrød em Krig mellem Sparta og 
Theben, hvis Genergler Epaminondgs og Pelopidas fat: 
te fig i ſtor Anſeeſſe. Epaminondas havde nær bemagti— 
ef fig Sparta, men Staden reddedes ved Ageſilaus's For— 

fistigved Han døde paa Tilbageveien fra Ægypten; 
vorhen han havde gjort ſit ſidſte Feldttog i en Alder af 84 

Yar. … Gan var lille og uanſeelig af Perfon, men en op- 
hoiet og vetfærdig Fyrſte, der næften var tilbedet af Gol: 
daterne, ſtjont han ogfaa tilfideſatte Retferdigheden, 
haar def kom an paa af gavne Staten eller fine Venner. 
Ergierrighed var hans herffende Lidenſkab, ſom han uns 
dertiden opofrede felv fine Oyder. Han døde fattig, 

Agerdyrkningen er faa gammel ſom Menneffe- 
flægten, og Cain fFal efter den ældfte Saguhiſtorie alleres 
de have drevet den. —"Y Abrahams Tid blomſtrede gere 
dyrkningen allerede gandſte fortrinligt ( Ægypten, og O fie 
vis Fal have underviiſt Ægypterne 1 ſamme. J, Gicis 
lien ffal Ceres eller Iſis have opfundet Brug af Ploi— 
ning og Gaaning, Hun underviife Triptohemus, ſom 
i Kong Erechteuss Tid lærte Athenienſerne Agerdyrkning, 
efter Diodor fra Sicilien. J Italien lartes Agerdyrk— 
ningen, efter Macrobius og Eutropius, af Saturnus, til 
"hvis Fre Romerne 257 Yar efter Stadens Bygning md: 
rettede et Tempel og viſſe gele, befjendte under Napyn af 
Gafturnalier, Agrenes Gjødning ffal Pitumnus, efter 
Servius over Virgils Eyeide, men efter Plinius, den græ- 
ffe Konge Augias forſt have opfundet og Herkules indført 
i Italien. 

Aggregat, et Heelt, der er ſammenſat af flere ved 
Siden af hinanden beſtagende Qele, 

Agio, Opgeld, ſom man maae give fil, naar man 
vil bytfe en mindre for em mere føgt Pengeſort. Denne 
Forſtjel i Pengenes Gævdie fan grunde fig deels paa deres 
indvortes Gehalt, deels paa Tider og Omſtæendigheder, 
deels paa Kunſtgreb og Speculationer af Aagrere. Ag io— 
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tage betyder dandet med Vavirer, Vexler ꝛxc. Agioteut 
en der driver Aetie- og Pengehandel, en Aagrer. 

Aglaia, een af de tre Gratier, Datter af Zeut 
og CFurgnome; efter andre Chariternes Moder og Vul— 
fans Trolovede. 

Agnater kaldes de nermeſte Glægtninge paa Fa 
drenge - Gide, 

Agnes Gorel, Kong Carl hen zdes Elßede, vat 
født 1499 af en adelig Familie og hørte faavel ved fin 
Skjonhed fom fire Talenters Uddannelfe til fin Tids meef 
mdmærfede Fruentimmer, Gom Eresdame bod rn 
f Unjouw fom bun med denne Fyrfinde til det frande Hof. 
endes Skjonhed indtog den unge Konge; og for at fænge 

ba hende fil Hoffet udnævnte han hende til Dronningens 
resdame (Dame d'honneur). Den hemmelige Forſtagelſe 

mellem bende og Kongen aabenbaredes ved hans jrore Naa- 
desbeviisninger mod Agnes og hendes Familie, Paa den 

id havde. Engellenderne halve Frankerig inde, og den af 
aturen fappre Carl. 7 ſank under Byrden af fin Modgang 

i Uvirkfombed. Men Agnes Gorel havde Magt nof over 
sen til at væffe ham af fin Govefyge og lade ham fele 
vad han ſtyldte fit Folk. Dag bende tilligemed Yeanne 
d'Are fFylber magſtee Franukerig fin Befrielfe. un 
gjorde aldrig Misbrug af Kongens —R og traf fig tilbar 
ge til Loches, hvor Carl lod hende buygae et Slot. Des« 
uden forærede han hende GrevFabet Ventbrevre i Bretag» 
ne, Herkaberne Roe Serviere og Iſſoudun 1 Berry og 
Glottet Beauté ved Marnes Bredder, hvorfor man faldte 
ende la Dame de Beauré. Kongen beføgte hende ofte ber; 
den kom hun igjen til Hoffet pg døde 1450 paa Slottet 
Rasnal la belle faa pludfeligt, at man troede bun var for» 

givet. Hun blev begravet 1 Lodjes, i hvis Collegtal Kirke 
man endnu fan fee hendes Minde, Kongen havde tre Dot— 
fre med hende, i | 

Agnus Dei (otdret Guds fam), 1. en' Bon i den 
romerke fiturgie der hegonder med Ordene Agnus Dei. 2. 
Et Stykke Bor, hvorpaa findes det hellige fam med Seirs— 
fanen eller den hellige Johannes med Påvens Vavn og 
Aarstal. Papen indvier og bovtforærer 'en ſtor Mængde 
af dem. Agnus Dei faldes og det Styffe af en mufifalæ 
Meſſe, ſom opføres 1 ben romerk-catholſte Kirke ved Ho— 
ſtiens Uddelelſe. SØ > 

Agon betyder enhver Kamp, hvori Cen føger at 
Byergaac en anden; dernæf Deddfampen. Agones kald⸗ 
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tes Græfernes Kamplege, fon foranfaltedes til viſſe Tider 
Da ved ville Høitideltgheder iforſtjelige Øvelfer, hverved 
”piffe Dommere, Ygonardæ maatte holde over Love og Ved⸗ 
fægter, atgjere Steidigheder og tilfjende Priſen. Øe be— 
rørntefte af diſſe fege vare de olympifke, pythifte, 
nemciffe og iſthmifke. : 

Agrariſke fove Faldtes hos Romerne de Ane 
ordninger, ſom angik Landeiendommenes lige Deling eller 
enfelte Landſtrekningers Uddeling. De vare af ſtor Vig— 
tighed og bragtes almindelig i Forflag af dem, ſom vilde 
gjøre fig yndede hos Folket eller hevne fig paa de Store. 

Agrippina. Under dette Navn ete tre romerffe 
Fruentimmer befjendte. 1. Keiſer Tiberius's Gemals 
inde, ſom Han lod fig ſtille fra for af ægte Auguſts Datter 
Julia. Dun ægtede fiden Aſinius Gallus, ſom Tiber, der 
endnu elffede Agrippina domte til evigt Fengſel. Hun 
dode 772 efter Roms Byaning. 2, En Datter af V i p- 
fanius Agrippa og fugufis Datter Julia, gift med C. 
Germanicu$,, et hetnijE og med ftore Dyder prydet 
Fruentimmer. Hun ledſagede fin Gemal paa alle hans 
Feldttog og anflagede hans af Tiber beftilte Morder for 
Retten. Men denne Tyrau, der hadede hende for hendes 
Syder og Tilhæng blandt Folket, forviiſte hende til Øen 
Pantellaria, hvor hun døde frivillig Hungersdød.. 3. Den 
forviges Datter, der ved Domitius Ahenobarbus 
var. Moder til Nero. Hendes tvedie Gemal var Keiſer 
Tlaudius, hendes: Farbroder, der ægtede hende efter 
Meffalina. Hun roſes fom en klog og fornemmelig i Stats— 
fager erfaren Dame; dog var hun ubegrændfet herſkeſyg, 
renkefuld og udfvævende. For af fætte fin Son Nero paa 
Thronen, fod hun Brittanicus forgive. Nero funde et 
taale, at hun blandede fig i Forretninger og lod hende 
myrde 812 efter R. Bygning. 

Ahner, ét Antal Glægtninge i opſtigende Linie af 
Lige Zedfel og giftede med Lige af Herkomſt. De tælles 
faaledes, at Fader og Moder udgjøre 2 Ahner; Bedſtefor-⸗ 

ældre paa Zædrene- og Mødrene-Side 4 Ahner; Oldefor⸗ 
ældre paa Fædrene- og Modrene⸗Side 8. Ahner 10. 
SI, 8. I, O. M. 2. AR F. —— M. 4. * F. 5. O. M. 6. 

; RE MØDTE. 8, 
Farfader 1. Farmoder 2. Morfader z. Mormoder 4. 

Fader 1. Moder 2. 
Man Fan altſaa ſige 4, 8, 16, 32, 64 Ahner ꝛc. 

Ahnelſe er Forudfolelſen af en tilkommende Hændelfe, 
ſom yttrer fig pag en uforklarlig Maade. Sæften i eubver 

— —ú — — 
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Familie haves Fortællinger om Ahnelſe. Bbirofopbig | 
hiſtoriſt Behandling af denne Gjienſtand findes i Dedeki 
om Ahnelſer. 

Uhriman. Efter Warfernes Pære var det forſte 
Vaſen den —— Tid. Af den udgif Ormuzd og 
Ahriman. Hin, ſmyttet med den boreffe Biisdom o 
Reenhed, thronede i Fyfet; denne boede med fine Lode 
Morket. Nedſankede i fig felv, uden Grændfér og alene 
vare begge i deres Boliger, der berorte hinanden. Ofr 
muzd ffabte i tre Agrtuſender Himmelen, Denne Loſets 
Verden med den rene fon, Ahriman fabte for at befjæms 
e derne Lysberden, en talrig Her af onde Mander. Da 
orfærdeded Ormuzd og tilbød Ahriman Fred; denne vil- 
de ci antage den, men ſegde, at han vilde plage hans 
golt, faalænge Aarhundrederne vedvarede. „Viſt nok 
vil du være mægtig,” ſagde Ormuzd, „medense Menneſke— 
ne formeré fig ved Beblaßdelfe, og gjøre meget Ondt, men 
efter ni Aartuſenders Forløb ſkal du overvældes af Af— 
magt.” Derpaa herfede Ormujd tre tufende Yar alene 
o —9 fin Verden, medens Ahriman i fænfer ſank 
tilbage i Morfets Dybde, Efter Himmelen ſtabte han 
Vandet, derpaa Jorden, faa Træerne, dernæf Dyrene og 
endeligt Menneffene. Derpaa herſkede ban tre Jartuſen⸗ 
de i Felledsſfkab med Ubriman, eg endelig regjerede Ahri— 
man tre Aartuſende alene. Øg, da Tiden var kommen, 
traadte Ahriman frem, gjennemtrængte med fit Følge den 
hele Skabning og. fordærvede den, indtil han blev nedftyrs 
fet i Afgrunden. Derfra Fal han ved Tidernes Ende, naar 
de Døde leve ovn, og Jorden, antændt ved en Komets Ild, 
ſmelter hen fil en flydende Metalſtrom, vende tilbage i 
Ormuzds Gerden, drage Afgrundens Verden igjennem Me: 
talſtrommen og gjøre den. til det meeſt velſignede Land. 
Den bele Verden ſtal ved Opſtaudelſes Ordet erholde evig 
Varighed. 

Ajaxr (græſt Ajas). Af dette Nabn vare fo Hærs 
førere før Troia Ajar Oileus og UjarTelaz 
moniué, Hiin, en Son af Oileus og Eriopis, en Lok— 
rer, var mindft beromt. Han havde været en af Helenas 
Tilbedere ligefom den anden Ajaxr. % Kampen var han 
blandt de Tappreſte, men hans Tapperhed udartede under⸗ 
tiden i Raſerie. Digterne fortelle, at Caffandra ved 
Croias Erobring flygtede til Pallas's Tempel og omfattes 
de Gudindens Støtte, men Ajar greb bende ved Haarene 
og flæbte bende bort. Andre lode ham endog fjende bens 
de i Gudindens Tempel. Ulyſſes anflagede ham herfor, 
men han befriede fig ved en Eed. Desuagtet traf Gudin⸗ 
dens Hevn ham og led ham omfomme i Havet, — Den am 
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den Ajar var Telamons Gøn fra Galamis og en Sonneſon 
af Xacus. Homer prifer ham ſom den tappreſte og ſtjon— 

neſte Græfer efter Achilles. Han forſtaaer er af tale, men 
audle, er ligefrem, aaben DD af ædel Stolthed. An 
ſchile's Vaaben, hvorpaa han formedelſt ſit Slægt Fab 

pg fin Tapperhed havde Fordringer, bleve ham berøvede af 
—36 blev han faa raſende, at ban fryrfede fig i fit 

værd. 

Åv 

Aiquillon (Hertug af) franfk Miniſter for de 
udenfandte Sager i de ſidſte Agr af Ludvig 15des Regjes 
fitg. Han var født 17720, blev Militair, føden Statheol; 
der I Elſas og herpag Kommandant i Bretagne, Hans 
Gtrænghed ophidſede Indbyggerne, ſom klagede over ham, 
men han veddedes véd Mad. Dubarrys Venſtab. Han 
hjalp til af ſtyrte Choiſeul, hvorpaa han felv blev Mini— 

tr og delte Gfafsbeftyrelfen med Abbed Terray og 
Éansleren Moupeou, Diſſes egennyttige Beſtyrelſe 
forøgede den Misfornoielſe, ſom alerede herſtede, og bi— 
droge viſtuok Endeel fil den franfe Revolution. Bed Lud— 
vig 1r6desThronbeftigelfe gif han af 1775 og døde nogle Yar 
derefter. Han var upaatvivlelja en. ſmidig Hofmand, 
men beſad er Talenter fil at være en dyelig Statsmand. 

Aufſé, et faavel ved fin ulyhkkelige og beſynderlig 
fammenvævede Sfjebne, ſom ved fine i Trykken udgivne 
Breve mærfværdigt Fruentimmer. Fedt i Circafien, blev 
hun fom et fireaarigt Barn Fjøbt af Grev Ferriol, franſt 
—328 i Conſtantinopel, for 1500 Livres. Gælgeren udgav 
ende for en eirkasſiſk Fyrſtedatter. Hun var meget kſon, 
endes Uxryldighed gav efter for Taknemmeligheden mod 

hendes Velgjører, der havde faget hende med til Frankerig 
pg der fadet hende opdrage. ertugen af Orleauns glim— 
vende Tiſbud modſtod hun, og blande fine talrige Cilbedere 
udmærfede hun blot Chevalier dAidd. Denne Kjerligbed 
afgjorde hendes Gfjebne, Aidy var Maltheferridder; han 
vilde fade fig loſe fra fit Løfte, men hun modfatte fig, 
Frugten afderes Kjerlighed var en Datter, ſom hun ned— 
fora med i Engelland. Hun viſte fiden den bittreſte Fortry— 
delfe og levede i beſtandig Kamp mod fin Lidenſtab. Hen— 
des Breve ere behagelige og fivdende og man fan et andet 
end elfke Forfatterinden, der faa oprigtig vifer fit Inder— 
fe, Desuden indeholde de mange Unecdoter om interess 
—* Perſoner van den Tid. Voltaire har udgivet hendes 

reve. 

Akademte. 1. Det, af den ferfte Eier Akademia 
kaldede ſtiontze Landſted ved Athenen, hvor Plato anlagde 
en Dave og lærte Philoſophie, gav Anledning fil af man 
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. ped Ordet Afabemia-forfed den hele platonffe Skole og 
faldt Tilhæugerne af Platos Lære YFademifer.… Da Mas 
tos Efre:rølgere Deelte fig i flere Gfoler; ;Bjeties man 
imellem de ældre, midlere og nyere Akademier. 2. Ejret 
Denne Platos Skole betegner man under Navnet Yad er 
m ie fra det rate Aarhundred ske poler te på Unverſite⸗ 
fer, og ſenere ale Gelfaber for Videnſfaber og Kunster, 
ſem ſamles til piſſe Tider under Befttelſe. 
Dette Slaus Ufademter opkom forit 1 Ytaljen, bvor Co e⸗ 
mud, den ſorſte Herſter Florents at den medicærfe gas 
mile, da ban førte en Græter foredrage Den dlatenke 

hiloſovhie, fattede den Tanfe at Riftg et ſaadant Ata⸗ 
emie, bvilfet hans Sonneſen bragte iftand. Til de bes 

romteſte Akademier høre Acadeinie frangcaife, ſom Nrehe— 
Line u ſtiftede 1635 til Digtekunſtens og bet franſke Saogs 
Fremme; Academie des infcriptions, fliftet af Fobbert, 

et beg leftigsds fig meeſt med Antiquiteter og Hrftorje, 
iſſe ophævedes ved Rebolukionene Beghndelſe og Inftirug 

nat onal fom 4 deres Sted. J Florents ſtiftedes til Spto⸗ 
ets Forbedrina 1582 Academia della Crusca. Desudeun fine 
be der lignende Yndretninger i Madrid, Berlin, Wien, 

ånden, Petersburg, Gtodbolm. Kunſtakademierne 
dele. ſig 1 dem, ſom have Mufiten og dem, ſom have de dans 
nende Kunſter til Formaal, Der findes em for Mangde 
af de fidite i flere af Europas vigtigjre Stader. 

Akbar, den meeſt pdinærtede. Fyrſie, ſom Indien, 
a hele Aſſen bar at opvife i nyere Tider, it var født ; 
merket Yar efter Hedſchra 949 (1542) og beſteeg ved. fin 
ader Humajung Ded, 13 Aar gammel Thronen under 
ormynderſkab af fin Minſſter Beyram. ed udmerket 
apperbed pvervandt ban fing Fiender og Oprørerne i fit 
tge, blandt bvilfe Beyram felv befandt fig. Den fjelde 

nejfe Mildhed - betegnede ved Denne Leilighed ethvert af 
ang Skridt, Men uagtet uophorlige Uroligheder nodte 
am til ſtedſe at være | Gpidfen af fine Hære, elſtede ban 

dog Bidenfaberne, fornemmelig Hiſterien, og var uafar 
belig beſtſeſtiget med fit Riges indvortes Forvaltning, 
zu fod anſtille Underſogelſer over enhver Provindfes Be— 
olkning, Naturprodukter og Fabrikata,  Refultatet a 
gs ſtatiſtiſte Underſogelſer ſanlede hans Miniſter Abu 
al tet Værk, ſom fører Titel af Ajin Akberi, er 

Dverfat paa Engelff og indeholder de vigtige Details, 
Akbar døde efter 49 Aars Regjering Aar 160s, Endnu er 

n$ prægtige Gravminde ved Agra en Øjenftand for Reis 
fendes Beundring, ks Son Selim fulgte bam under 
Mavn af Djibengir Gehangir). 

' 
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Akenſide, Doctor Medieine, fod i Neweaſtle 
1721, har forfattet adfFillige Digte, hvoriblandt. pleafu- 
res of imagination ere de bekjendteſte. Han bar ingen for» 
trinlig Rang ſom Digter, og døde 1770 fom; Dronningens 
Livlæge og Doctor i Cambridge. 

Akt KTon, Cadmus's Sønneføn, en Yæger, ſom 
Diana forvandlede fil en Hjort og Tod ſonderſſide af fine 
egne Hunde, fordi han havde feet hende i Hadet. ; 

Mlabaft, en fiin gipsgatig Steen, foin et forffjels 
Lig fra Gips, derved, ar den fader fig polere.… Sedvanlig 
er den hvid, dog ogſaa gren, graa og rodlig. Den fins 
des i Arabien, Ægypten, Syrien, i Italien og flere fer 
der i Europa. 

Alamanni (Luigi) en italienſt Digter, fodt i 
Florents 1495. Han var af en adelig Familie, men maat—⸗ 
te forlade fin Fædreneftad, fordi han habde taget Zyeel t 
en Gammenfværgelfe mod Regjeringen. Han opholdt fig 
paa forfjellige Gtæder og kom en fort Tid tilbage til Flo⸗ 
vents. Da Carl s havde indſat den medicætfe Familie 
igjen i Florents, maatte Alamanni gaage til Frånferig, 
hvor han ſtod i ſtor Anſeelſe, faavel under Frants 1fte, ſom 
hans: Efterfølger. " Dan døde i Amboiſe i granferig 1556. 
Han efterlod endeel poctiffe Verker, hvori herffer megen 
Lethed, Klarhed og Rcenhed i Stilen; men de mangle ofte 
Kraft og digterſt Gving. 

Alarieh, Gothernes Anfører og Roms Gfræb, oms 
tales forſt 395, ba Gotherme forenede fig med Theedoſtus 
den ftore for af befrige Hunnerne, fom dengang truede det 
veſtlige Rige. Men denne, gorbindelfe lærte Alarich at 
kjende Rigets Svaghed og bragte ham paa den Beſlutning 

… at benytte fig deraf. Han blandede fig i Rigets indeorteẽ 
Anliggender og blev ſnart en byrdefuld Ven og farlig Be— 
ſtytter. Hans Planer fandt Befordrere felv blandt Ro— 
merne. Ruſinus, Formynder for Keiſer Arcadius, opmun⸗ 
trede ham til at falde ind i Grakenland og underføttede 

- ham med Øenge. Snart faae man Gothernes Unføret 
ødelægge Pannonien, Macedonien og Theſſalien og tilin— 
fetgjøre de herligſte Kunſtverker med Ild og Sværd, ind⸗ 
til Stilieo ilede til med en Hær og efter flere Fægtninget 
indfluttede Gotherne faaleded, at deres Undergang ſyntes 
uundgagelig. Men juſt dette reddede dem. Stilico fors 
lod Hæren for at bivaane Grakernes Religionsfeſte; dette 
Hieblik nyttede Alarich, brød igjennem. Fjenden og gjorde 
fig i tan Dage til Herre af Cpirué. Keiſeren i Konſtan⸗ 
tinopel fage intet andet Redningsmiddel end at aftræde 
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Alarich, fom nu var udnævnt til Gothernes Konge, Her⸗ 
redommet over Illhrien, hvorfra Alarich befluttede at bes 
krige det veftlige romere Rige. Han famlede en talrig 

ær og lovede Soldaterne Roms og Italiens Plyndring. 
oncriug formagede fun at gjere ſpag Modſtand og var 

allerede næv sed af overgive fig i Aſti, da Stilico overfaldt 
Gotherne med en Hær fra Gallien og Germanien, og be— 
leirede dem i derved egne Forſfaändsninger. Dette nedflog 
dog iffe Alarichs Mod, men en K-igslift Faffede Romerne 
Seiren. De angrebe de nylig til Arianismen omvendte 
Gother paa Paaftefeſten, hvis Hellighed diffe troede at ber 
fmitte ved ét Slag. De farfvarede fig derfor blot, og des 
tes Fodfolf led et fuldkomment Mederlag. Hele Byttet fra 
Græfenland og Alarichs Gemalinde faldt i Gererherrens 
Hænder. Desuagtet marſcherede Alarich i Gpidfen af fit 
Rytterie los mod Rom, og udbredede en ſaadan Skrak, at 
man forføgte at fjøbe hans Tilbagetog ved hang Gemalin— 
des og hans Sfartes Tilbagegivelfe. Han vægrede fig, og 
vilde bemægtige fig Berona. Men paa Marſchen derhen 
blev han overfalden af de romerffe Legioner og flagen ende 
nu fuldftændigere end forſte Gang. Han maatte øel fore 
lade Italien, men Barbarerne havde noffom lært aft kjen— 
de Ytaliens Stjenhed og Frugtbarhed for at gjøre nye For— 
føg. Hurtig havde Alarich bragt en nye rovlyfen Hær 
pan Benene, vifte fig ved Peſlodens Bredder, og plyndre⸗ 
de Overitaliens Stæder, medens man i Rom troede at kun— 
ug fpotte over hans Afmagt. 2 flygtede til Ra—⸗ 
penza, og Ularid nærmede fig Hovedſtaden uden Hindring 
og indſſuktede den med fir Hær, Rort af Romernes Bon⸗ 
ner, eller frygtende deres Fortvivlelfe, noiedes han med 
5000 Pund Guld, 30000 Pund Gelv, 4000 Silkekjoler, 
3000 Stykker fiint Skarlagen, og 3000 Pund Peber, eg sp» 
hævede Beleiringen. Berigede ved dette Bytte toge Go— 
therne Bintergvarteer i Toſeana. Frygt havde bragt Kei— 
feren og hans Miniſtre til de meeſt vanærende Løfter, ſom 
de fiden vægrede fig ved af opfylde, Forbittret over denne 
Trodſen rykkede Alarid) paa nye for Rom, ſom ander 
Gang reddedeg ved nye Afſtageſſer af Gods. Alaxrich ud— 
nævnte Attalus til Keiſer, men behandlede ham med Stolt— 
Hed og affatte ham igjen. Hondrius's Miniftre bad og 
truede i Ravenna, Alarich angreb Kom tredie Gang, og 
denne Gtad maatte fee Barbarernes Faner vare paa fine 
Mure: De 19 ſeierrige Aarhundreder ſamlede Skatte for— 
fvandt i 3 Dage, og Verdens gamle Beherſterinde maatte 
nu felv hære de Lenker, fom den engang havde paalagt an— 
dre. Kun Kirkernes Eiendomme ffaanedeg, og Kirkerne 
betragtedes ſom ufornærmelige Tildugteſteder. Alarich 
frygtede, at et længere Ophold i Rom vilde Fade hans 
Soldater, ban brod derfor op med fin, Hæv for at erobre 
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Sieilien og Afrika. Han odelagde Kampanien, Apulien 
og Kalabrien, og var iferd med af indſtibe fig, da Doden 
overraffede ham 1 Corentia. Man begravede ham i Flod 
fengen af Buſento, ſor af hans Afke ei fulde findes af 
Romerne, Medens Gotherne ſorgede, holdt Rom og Ita— 
lien vffentlige Feſte og Verden nød et Hiebliks Rolighed. 
Men Alarich havde viſſt Barbarerne Veien til Rom og lært 
dem af kjende denne fordum ſtolte Stads Svaghed. 

Alba (Ferdinand Alvarez de Toledo, Hertug af) 
fødtes 1508 af cen af Gpaniens meeſt beromte Familier, 
Hans Bedſtefader, Frederikaf Toledo, underviſte 
hamKrigs- og Statsvidenſtaberne. Meget ung var han 
med i Slaget ved Javia, og commanderede r Carl steg 
Krige paa fiere Steder. Hans forſigtige Characteer, og 
hans Tilbsielighed til Politik gav i Begyndelſen fun ringe 
Tanker com hans Tapperhed; og Carl ste félv, fort han i 
Ungarn raadede heller sat ſlage en Guldbroe for Thrkerne 

"end levere dem ef Slag, gav ham fine høre Vardigheder 
mere af Yndeſt, end fordt han fjendte hans Talenter. Det 
varede imidlertid eidænge før han udførte Handlinger, der 
fatte ham. i Anſeelſe, Ved Albas kloge Anforfel vandt 
Car! Slaget ved Muͤhl berg 1547; bvov han-tog Churs 
fyrk JohanFrederik af Sachſen til gange; dømte 
ham TKrigsraadet, hvor, han havde Forſedet, til Døden, 
gg drev: heftig paa éi åt formilde hans Straf. J Aaret 
2555 blev han fendt til Italien imod de Franfke og Pave 
Paul ade, Keiſerens uforforilige Fiende. Her ſeirede han 
og hefæftede den ſpanſte Magt. Under Philip den 2den 
beholdt han Kommandoen, og ydmygede Paven, med hvem 
den bigotte Philip ſtrax efter fluftede Fred. Aar 1559 gif 
att til det franfe Hof for i fin Herres Nabn at inodtage 
FN: 2dens Datter Eliſabeth, der forſt var befemt-Kron- 
prindfſen, Don Carlos. Paa denne Tid grebe Nederlæn— 
derne, fon fade Philiß vilde undertrykke deres Frihed og 
Religion, til Vaaben, og Alba raadede Kongen at kue 
Urolighederne med Magt, Kongen betroede ham en befys 
delig Armee og uindſtrenket Magt for af underkaſte Neder— 
ienderne Heſpotismen og Inquiſitionen. Neppe var han 
ankommen i Flandern før han indrettede én Blodret, i hvis 
Spidſe han felv og haus Fortrolige Johan af Vargas ſtode. 
Alle fordomtes uden Forſtjel, hvad enten deres Meninger vare 
mistœenkelige, elev deres Rigdomme vakte Gjerrigheden. 
Slandt andre henrettedes 'de td agtede Nederlandere, Gre— 
verne Egmont og Hoorn, En almindelig Skrak bemagti⸗ 
ede fig alle, mange vandrede ud og blandt dem Prinds 
SB ilhelm af Oranien, der erflæredes for en Stats— 
forbryder, Paa Sletterne ved Gemmingen vandt Alba en 
fuldrændig Seier over Greven af Naſſau. Han forøgede 
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vel ſtedſe fin Kvigshæder, men Fjændede ſamme tillige ved 
ſtrokkelige Grufomheder, Hans Bodler udgjøde mere Blod 
end hans Soldater. Paven ſendte ham en indviet Sat og 
Kaarde, en Udmarkelſe, ſom hidtil fun var bleven Fyrſter 
til Deei. Dog modſtod Holland og Zeeland hans Väaben. 
En Flaade, ſom paa hans Befaling var løbet ud, tilintet— 
gjordes; og overalt fandt han Modſtand og uobervindeligt 
Mod: Mette og mgaſtee Frygt ved fin lange Sraværelfe af 
tabe Kongens Yndejfr; bevægede ham til at bede om fin Til⸗ 
bagekaldelſe, fort Philip gjerne filftod ham: J December 
1873 befjendtgjorde hår en Amneſtie, overgav Komma— 
doen tilLudvigReguefeins, forlod et Land ; hvor 
han roſte ſig af at have ladet heurette 13000 Mennefker, og 
begyndte en Krig, der varede i 68 Aar, koſtede Spatllen 
800 Mill. Daler, fine ſtjonneſte Tropper og tilſidſt 7 af ſine 
rigeſte Provindfer: Hertugen af Alba blev modtaget med 
Udmerkelſe i Madrid, og nod nogen Tid, dog fun fort, fin 
gamle Anſeelſe. Een af hang Sonner havde forført Cen 
åf Dronningens Hefdamer, under Ægteffabslefte og blev 
ſaAngſlet; Faderen bjalp ham af undvige og giftede ham 
mod. Kongens. Billie. med Cen af fire Slegtuinge. Han 
blev forviiſt til ſit Slot Uzeda og var der to Aar, indtil 
Kongen behovede ham til Portugals Erobring, ſom ham 
gjorde Fordring fad; men; hvor Anton af Crato havde 
ladet fig udnævne til Konge: Alba vandt to Slag i tre 
liger; fordrév Unton og underkaſtede Wilip Portugals 
— bemegtigede fig Hovedſtadens Skatte og tillod fine 
soldater at plyndre Forftæderiie med deres fædvanlige 

Rovſyge dg Grufomhéd. Philip var vel tilbøielig til at 
. Made Sagen underſoge, men et trodſigt Svar af Hertugen 

dg Frygt for Oprør hindrede det. Alba døde et længe ef— 
fer 12te Jan. 1582 ten Alder af 74 Aar: Hari havde en 
ſtolt Holding ég Gang; ét ædelt Udfeende og et ſtorkt Les 
geme; hair fov lidet, men arberdede of fÉrev meget. Man 
paaftader ; at hari i dé 60 Aar han tjente Staten aldrig 
tabte et Slag. Hans Hæder, fordunkledes imidlertid af 
hans Stolthed og Grufomhed, 

Albani (Franceſco) en beromt Maler, født i Bos 
logna 1578. Han beføgte Nederlænderen Dionys Ca ls 
verts Sfole, fom var i megen Anſeelſe, i Bologna, og 
udmarkede fig fnart i ſamme. Han gav fig ikke af med 
Æmner, der udfordrede Ild og Begeifring, men udmærs 
Fede fig efter Mengs's Dom ved Studium af qvindelige 
Fremſtillinger. Mat har faldet ham Malernes Ynacreoti. 
Han døde t en het Alder 1660. 

, Albero ni (Jultus)-Cardinal og Statsminifer i 
Spanien, blev født 305 Marts 1664 i Firuenjola, en Bye i 
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det Parmeſanſke og var en Gartnerſon. San blev oydras 
gen fil den geiſtlige Stand, blev FKlokker i Kathedralkir— 
ken i Piacenza, derpaa Chorherre, Capellan og Yndling 
hos Grev Rancovieri, Biſtopaf St. Donnin. Hertugen 
af Parma ſendte ham ſom fin” Agent til Madrid, og her 
vandt han Philip den ztes og Dronning Eliſabeths Yn=- 
deſt. Bed Liſt og Intriguer ſteeg han fil forſte Miniſter, 
blev Cardinal, gſeſdte Ulf i Spanien fra 1715 og paatog 
fig af give dette Land ſin gamle Anſeelſe; han affkaffede 
Misbrug , ffabte ex Marine, organiſerte den ſpanſke Ar— 
mee form der franffe og havde den Plan af ſtaffe Spanien 
de ved Utrechterfreden 1 Italien tabte Lande tilbage. Dan 
holdt en fidlang fine Planer hemmelige, men tog endelig 
Maſken af, angreb Keiſeren og erobrede Sardinien og Gir 
eilien. Han havde arbeidet paa af drage Carl. den iete 
l ind i fine Planer, vokke en Opſtand i Ungarn, 
hjelpe Præfendenten pad den engelffv Throne, og bortføre 
Hertugen af Orleans, Regent i gvanfcrig, men Al misthk⸗ 
kedes. En engellk Flaade flag Spanierne i Midde havet, 
en franſk Armee rykkede ind i Spanien, og Philip maatte 
flutte en Fred, Hvis Hovedbetingelſe var, at Alberoni ſtul⸗ 
de bort. Han ſit den 20 Dec; 1720 Befaling af forlade 
Madrid inden 24 Timer og Spanien inden 5 Dage. Udſat, 
for alle Masters Fovbittrelfe, fane ban intet Land, hvor 
han funde opholde fig. Selv Clemens 11te var ham 
ugunfig, fordi han havde ført ham bag Lyſet for at faae 
Cardinalshatten. Før han fom over Pyrengerne blev han 
anfaldt i fin Bøgn, hans Tjener Dræbt, og han felv magts 
et fortſette fin Reiſe til F038,… forklodt for at flippe med 
Livet. Længe vanfede han omkring under et fremmed 
Mavn. J det Genueſifke blev han paa Pavens og Kongen 
af Spamens Forlangende heftet, dog gave Genueſerne 
han igjen fin Frihed. Clewments riteg Død gjorde Ende 
paa hang Forfolgelſer, og Innocens 13 indratte ham 
igjen -i fine Verdigheder og Rettigheder, ”Han, døde den 
26de 1752i en Alder af 87 Aar, ſtedſe beſtjeftiget 
med fore Planer, 

Albert eler Albrecht med Tilnasnet den fore, 
(Albertus Magnus) Biffop i Regensburg, et i det merke 
izde Mathundred' udmærfet Hoved, der foruden theologtE 
færdom, befad faa mange Kundfaber i Mekanik, Phyſik 
øn Naturhiſtorie, at hans Samtidige anſage ham for en 
Troldmand. Han var. født sed Slutningen af det Tote 
eller Begyndelſen af det 13de Aarhundrede, traadde i Pro— 
ditemunkenes Orden, blev 1249 Recter ved Skolen i Eoln, 
1254 Provinzial for ſin Orden, og fif 1260 af Pave Alexan— 
der 4de Biſperommet Regensburg, Men efter to Aars 
Forlob gif han frivikig tilbage ti ſit Kloſter i Coͤln, levede 
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der. blot for Videnſkaberne og udarbeidede til ſin Øsd 1280 
mange Skrifter, der endnu 1651 udfom 1 ar Foltobind, 
hvilte i Gammenligning med hang Samtidiges Skrifter 
bevife, at han har fortjent fit Filnavn. 

Albigenſer, en religiss Gect i Frankerig ber ogſga 
er befjendt under Navn af Waldenfer. Dog vare diſſe 
egentlig kun en Deel af hine, De havde deres Navn af 
Staden Albiſi Pvres fanguedoc, hvor denne Sect havde 
fine fleſte Tilhængere, De vare forbadte af Paven og 
Geiftligheden, fordi de ei vilde erfjende hans Anfeelfe og 
angrebe-Geiftlighedens Rigdom, Uvidenhed og $Yutoleren« 
ce. Pave Innocens 3 fod præfe et Korstog 1mod dem, 
overdrog Anforſelen til Simon af Montfort og 
fEjenfede ham Grevfabet Toulouſe, fordi Grev Raymond 
de antog fig Albigenſerne. Montfort førte 0 Førftningen 

Érigen ligefaa lykkelig ſom gruſom, men blev dræbt ved et 
Steenkaſt ved Toulouſes Beletring. Ludvig -8, ſom 
Simons Gøn Amalrik overlod fine Rettigheder, fort— 
fatte Krigen. Albigenſerne maatte tilſidſt ſoge deres Sik— 
kerhed ved af flygte til: Piemonts Dåle og Skove. Albi— 
genſernes Forfolgelſe gav Anledning” til ;Ynqvifftionens 
Oprettelſe. Der udnævntes Dommere, fom man faldte 
inqvifitores hæreticæ pravitatis. Den hellige Dominiceus 

viiſte fig herved meget virkſom, heorfor og Dominikanerne 
ſiden brugtes ved Inquiſitionsretterne. 

Albino, en hviid Neger eller Afart af Negere af mel- 
kehvid Farve. Man finder flere Mænd end Ovinder af 
dem og ved Forplantelſe taber den hvide Farve fig igjen & 
den naturlige forte, brune eller rodagtige. 

Al binus (oprindelig Weiß) een af de førfte Ana— 
fomifer, var født 1697 i Frankfurth'an der Oder og dede 
1770 i Leiden. efter aft have der foreffaaet Læreembedet i 
50 Aar. Han fulgte den beromteBoerhave, under hvem 
gar havde ſtuderet, og førev adffillige vigtige Bærfer i ſit 
ag. 3 

Albion, eller Brittania major kaldte Romerne det 
Huværende Engelland og Skotland; Irland kaldte de Brit- 
fania Minor, i 

AlUboin, f£ongobarderncs Konge, - fulgte. fin Fader 
Auduin 561, Han beherfede Norieum og Pandonien (nu, 

Oſterrig og Endeel af Ungarn) medens Kunimund, 
Bepidernes Konge, beherſkede Dacien-og Servien og Wa 
dan ellet Cagan, Avarernes Konge, pigerne Erobrin⸗ 

— 
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gen af Moldau og Wallachiet. Narſes Jußinians 
Feldtherre, blev” underføttet af Alboin imod Ttila. 
Forening med Avarerne bekrigede Alboin Gepiderne, eg ned» 
lagde i et ſeierrigt Slag 566 deres Konge Kunimund 
med egen Haand. Efter hang Gemalinde Clodeſpindas 
Død, giftede han fig med Roſamunda, Kunimunds Dat» 
ter, ſom han bavde fanget, Ju famlede hån en frygtelig Hær, 
hvormed dan efter Opmuntring af Narſes, der trode. fig 
fornærmet af Keiſerinde Sophie, faldt ind i Ytaliene 
hvoraf han erobrede det Meſte. Dog gjorde Pavia ham 
Modftand i 3 Aar. Efterat have regſeret i 35 Mar blev han 
ombragt i Verona 573 ved fin Gemalindes Foranſtaltning. 

Albreecht iſte, Hertug afØfterrig og fiden tyde Kei 
fer, var født 1248 og en Gen af Rudolph af Habs— 
burg. Ved Rudolphs Død forbigik Churfyrſterne Al⸗ 
brecht og fatte Adolpheaf Naſſau paa Keiſer-Thronen; 
men, misfornoiede med dennes Opforſel, aſſatte de ham, 
og udnævnte i hans Sted Albrecht af Oſterrig, ſom ogſaa 
obervandt Adolph ved Gelheim mellem Worms og Speier 
og nedlagde ham med egen Haand 1298. — Albrecht have 
de nogle Stridigheder med Pave Bonifaz den 8de-og 
Erfebifpen af Maynz, fom vovede at ſige: „Et Ord af 
wig er nof til at ſkabe en anden Keiſer.“ Albrecht førte 
en Mængde hoiſt uretfærdige Krige baade i og udenfor 
Tydſtland, og forgarſagede ved fin Strenghed Schweitzer— 
nes &rafald. Man fordrev der Landfogderne, bi mægtiges 
de fig de oſterigſke Borde og ſoder at befræfte Friheden 
med fit Blod. Albrecht havde vel ønffet én Opitand É 
Schweitz for gandſte af kunne underfafte fig det, men havs 
de et ventet, det fulde gaae faa vidt. — En nye Wreffær«e 
dighed berøvede ham Livet. Han vilde et overgive ſin 
Broderſon Joh an fin, vetmæsfige Arv, Schwabden; og 
fpottede Bam, da han forlangte den ved at ræife ham em 
Blomſterkrandé og ſige: „Den vaffet fig bedre før bin Ul» 
der!” Jehan ſammenſvor fig med adffillige andre og dræbe: 
te Albrecht 1ffe Mai 1308, da han drog imod Schweitzer— 

. ne for at tvinge dem til Lydighed. 2 SM 

J Schillers Wilhelm Tell findes denne Begivenhed 
fortalt med hiſtorif Neigatighed. Albrecht vår deſpotiſt— 
agtede hverken Ret eliev Billighed, anfaae Magt og Lenge 
for det hoieſte Gode og Jendte ingen Love uden fin Facn« 
nytte; bog beſad han.en høi Grad af Herredemme over fig 
felv, uagtet han habde heftige Lidenfaber, 

Ulbrecht 2, en Gori df Keifér Ulbredt iſte, blev 
ene Beherſker af Øfterrig efter ade fine Brodres Dod. Gift, 
fom man habde givet ham, paadrog ham en Lamhed, Dee 



Alb 51 
2 

bda el hindrede ham ivperſonlla at deeltage Krige. 
—9J9 fig bære i en Barefſoel eder binde til Heſten. Hans 

rig mod Schweitzerne var ubeldig og han tabte, Glaget 
ved Motgavten, Han døde d, 16 Aug. 1358 i fit 6o Aar; 
ban vere mange gode Egenſtaber og er bleven faldet den 
vife, > Han gåv den Forordning at de oſterrigſke Arveftas 
tor ci maatte deles, men fulde tilfalde den ælde, dog er 
Den forf fra Maximilians Tid bleven overholdt, 

Albaquerque (Ulppons) Wicefonge i Indien» 
med Tilnavnet SLED Er og den portugififfe Mars 

. var fodt i Liſſabon 1452 af en Familie; der paaſtod af ned⸗ 
flamme fra porfugifife Konger. Herxrdiemus og fok tit 
Opdagelſer og Erobringer udmærkede i denne Tidsalder 
hans Nation: Øen havde underkaſtet fig en ſtor Deel af A— 
frifas Kyſter, og begyndte at udbrede fit Herredamme over 
JIndiens Have og Folkeſſag. Albaquerque, udnævnt til 

- Bicefonge for de indiſte Beſiddelſer, kom derhen dem 
26 Gept. 1503 med en Flaade og nogle Tropper, erobrede 
Goa, en betydelig Plads paa Malabarkyſten, fom bau 
gjorde til Middelpunktet for den portugifife Magt og Hans 
del i Aſien, underkaſtede fig derpaa bele Malabar, Ceylon 
og Holvoen Malakka. J Aaret 1507 bemægtigede ban fig 
spen Ormus ved "udløbet til den perfife Havbugt. Da 
Kongen af Perſien fårlangte den Skat, ſom denne Peg 
Fyrſte forhen havde givet ham, forelagde Albuquerques 
Geſandtere Kugler og Sabler, og ſagde: Dette er den Mynt 
hvormed Portugal plejer åt betale Skat. Han befæftede 
Tolonerne, holdt fræng Krigstugt, var virffom, forfigs 
fig, viis, menneffefjærlig og retfærdig , agtet og frygtet 
af fine Naboer, elffet af fine Undergivne. Hans Dyder 
gjorde ſaa meget Indtryk paa Yndianerne, at de længe ef— 
tiv hans Dod gjorde Vaifarter til hand Grav, og både hans 
om Beffyttelfe mod hans Efterfolgeres Misbandlinger, 
Uagtet hans fore Fortſeneſter, undgik han dog iffe Hof— 
folkenes Misundelfe og Kong Emanmel!s Mistanke, og den» 
ng ſendte Lopez. Gacren, en perfonlig Fiende af Albus + 
querque, for at befætte hang Plads. Med dyb Smerte 
taalte han. denne Utaknemmelighed, anbefalede Kongen i 
et fort Brev fin eneſte Son dg døde nogle Dage derpåar et 
Goa i515. Emanuel ærede hans Minde ved lang men fors 
gſeves Fortrydelſe og hævede hans Søn til Rigets forſte 
Wærtigheder, 

Alea t NT én ſpanſk eler portugiſſſe Sonverner é 
Stæder og paa Slotte. Ordet er af arabiſt Oprindelſe, 

D2 
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Alceus blomſtrede i den 44de Olympiade (500 Hat 
f. Ehr.) og var Samtidig og Landsmand af den berømte 
iesbiſte Digterinde Sapho. Han var af en meget uro— 
lig Characteer,, eg vilde opofre fig til Krigsſtjeneſten, men 
da han inder Pittaeus drog i Marken mod Athenerne, 
blev han ſaaledes modtaget, at ban faftede fine Vaaben 
og ſogte at redde fig ved Flugten. J hans gædreneftad - 
Mytilene tragtede adffillige efter dei høiefte Magt. Alce— 
ti, fom endog ſels var mistænkt derfor, angreb nogle af 
dem, felv Pittacus, i bittre Digte, Pittacus forviiſte ham 
men han tom. i Spidſen af de Forviiſte tilbage og faldt i 
Særiderne paa Pittacus, ſom dog tilgav ham. Siden tro— 
ſtede hatilfig ved Kjerlighed og Viin, ſom ban med Varme 

beſynger. Han forbandt Blidhed med Kraft, Rigdom 
med Beſtemthed åg Tydelighed , og man ſaae efter Quine— 
tilians Dom, felv i hang Drikkeviſer en ophøret Aands 
San var Opfinder af et Verſemaal, der effer ham kaldes 
det alcæiffe, og anſees for et af de ſtjonneſte og meeſt 
velflingende Øe flefte af denne Lyrikers Oder ere tabte. 

Aleeſte, Dattér af Pelias og gift med Admet, 
Konge- i Theſſalien. Hendes ſyge Gemahl kunde efter 
Oraklet paa ingen, anden Maade faae fin Sundhed, end 
hvis nogen frivillig døde for ham.” Alceſte helligede fig 
hemmelig Guderne; hun blev fyg; og Admet kom fig, Da 
hun var død, beſogte Admet Herkules, fom han ved Øjefte« 
venffab var forenet med. Herkules lovede ham åt bringe 
hang elſtede Gemalinde fra Orkus og holdt Ord VER 
greb Døden med ſine færfe Arme og holdt kam indtil ban 
lap Ulcefte; Euripides har behandlet derte Stof; ſaavel— 
ſom ſiden Wieland og Paul Thiemig. 

Alehymie, ben Kunſt ved hemmeligsfulde chymiſke 
Operationer at forvandle ugdle Metaller til ædle, Alchy— 
miens Oprindelſe taber fig i det tykkeſte Merke. Til Men 
tallernes Foredling troede man at behobe et Middel, ſom 
indeholdt et Grundſtof til al Materie og kunde oplofe Alt 
i fine enkelte Dele, uddrive Sygdomsſtoffet af Legemet og 
forlænge Livet, pg dette falde man de Bifes Steen, 
og de, dér vare i Befiddelfé af famme Adepter. Ægnpe 
feren Hermes, Anubis's Gon fFal have forfattet mange 
Bøger i de magiffe og alchhmiſtikke Videnſkabher, ſom der« | 
for ogfad kaldes hermetiſte. Hes de fleſte Nattoner fand— 
tes Enkelte, der arbeidede påa at finde de Viſes Green. 
Caligula arbejdede pag af gjøre Guld, men Didele— 
Tian befalede af brænde alle de Bager, der handlede om 
Alchymien. Hos Aaberne bar den i. megen Ynfeelfe, 
Munkene i Koſterne drevne den, og; uagtet Laverne forbød 
Den, vare der dog feiv adfillige øf dem faavelfom andre 
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tillige og Fyrſter, der lagde fig efter Guldmageriet. 
ul var en befjendt Alchymiſt, ſom man fortæller om 

ar ban forvandlede 50000 Pund Ovikfelv fil Gutd, Vas 
racelfus$(1525)en Mand af ftore Kundſtaber var Alhys 
wmiſt, Roger Baco og andre.  Uaytret — — 
ſter vare Bedragere, der blot ſogte at lokke Penge tra 
vare der dog mange, ſom fefv vare fuldkommen overbevifte 
om Mueligbeden at *31 de Viſes Steen. Øg man fylder 
Deres — og vedholdende Forſog en Mengde vigti⸗ 
ge Oedagelſer i Chemien. 

"Ulcibiade 8, en berdmt Græfer, var en Son af 
Klinias og Dinomache og født i Athenen den gede 
Olympiade (4s0'f. Chr.) Han mifede ſom Barn fin gader 
et Slag ved Choecanea, og blev Derpaa opdrager bog fin 
Morfader Perikles. ” Alcibiades røbede tidlig, bvidb der 
vilde blive af ham. Engang legede hån med negle Jern⸗ 
aldrende paa Gaden; en Wogn fom fjørende:; ban bad 
Kudfen bolde, og, da denne vægrede fig, Faftede ban (3 
for Hiulehe og ragbte: „Kſoreznu, om du bør Wob 
Engang var han i Stagsmaal med en anden Dreng nær” 
ved af ligge under og beed hann i paanden. Du bider ſom 
en Quinde, fagde denne. „Nei fon en Leve,“ ſparede Al⸗ 
ciblſades. Jalle Studier og alle Legemsevelſer, forſogte 
an fig med Held. Hans SF jonbed „Fodſel og Pecifles's 
ufeclfe ſtaffede ham en Mængde Benner og blandt dem 

Gocrates, fom ſmigrede fig med at at kunne lede ham til 
del Gode, … Han fif pgfaa fior Magt over ham og fra alle 
fine Udfpredelfer vendte Ulcibiades ftedfe filbage til Vhilo« 
ſophen. FJ et Glag ved Potidaa blev Alcibiades faaret, 
og Socrates, der fægtede ved bans Side, forfvarede ham 
gg bragte barm i Sifferhed. Aælaget ved Deliun gjen— 
jeldte Aleibiades denne Tjencſte. Gaa (ænge Cleon leve: 
e deeltos Alcibiades er 1 Stadens Anliegender, men vac 
fot bekjendt af fit overdaadige Liv. Eiter Cleons Dod, 
ragte Nicias en Stilſtand tilveie pag 50 Har, Alelbia⸗ 

des, ſom var mitundelig paa Nicias, gjorde Alt for at 
vælfe nye Urolighed. Lacedemonierne ſendte Geſandte 
til Atbenen. — modtog dem med tilſyneladende 
Veloillie sa randede dem at holde deres Fuldmagt ſtjult, 
for at Athenerne ci fulde forefrive dem Lode. Da de 
Fom i Folkeforſa mingen, fulgte de bang Raad, men Alcis 
biades fod nu frem og bebrejdede dem deres Troloshed, 
hvorpaa fulgte” nye Uenighed mellem Athenen og Gparta. 
Aleibiades overgav fig, naar. ban opholdt fig « Atpenen, 
til alleſſags Udfvævelfer.. Engang væddede han med fine 
Kamerater, af han vilde give den rige Hipponicbut e£ 
Ørefigen, hvilfet han virkelig gjorde, Dette giorde kor 
Opſigt; men Aleibiades gif til den Fornærmede, tog fir 

i 
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Kiole af og bad ham ſtraffe fig ved Vidftefnæri.  - Denne 
offentlige Fortrodelſe forfonede Hipponichas, ſom ei al— 

lene tilgav ham, men gab ham endog fin Datter Hibbare—⸗ 
fe fil WRate med 10 Talenters Udſtyr. J de olympiſte 
Lege kom Mlcibsades iffe ſom andre Rige medeen, men med 
7 Bogne og vandt tre af de forſte Priſer. — Vad Alcibia- 
des's Focſlag beſſuttede Athenerne er Tog mod Syracus paa 
Sieilien, og dette anfortes af Alcibiades, Nicias, 

"pg Lamachus. Kort efter hang Aukomſt til Sicilien 
blev han hentet tilbage for af forfvare fig mod ben Beſtyld⸗ 
ning at hun ffulde tilligemed nogle andre, fort får Toget, 

ave omkaſtet Mercurs Gtetter i Athenen. Paa Bejer 
ra Gicil:en fade han Leilighed til at undfomme og begive 
fig fil Sparta. J Athenen blev han derpaa dømt til do— 
de. Paa Efterretningen herom fagde han: „Jeg al viſe 
Athenerne at jeg lever.“ — Han forſtod af rette fig ſaale⸗ 
des cfter Spartanerne, at de fattede flor Tillid til ham og 
fulgte med Held hans Raad i Krigen mod Athenerne. Snart 
tvang Misundelſen ham ogfåa' til at flygte herfra til den 
derſiſke Gatrap Tisſaphernes, hvis Yndeſt han ligelge 
des fotſtod åt vinde. Noget efter blev hån forfonet med 
fine Landäamæend og fiffiempede fig i Spidfen af dem bety— 
Delige Seire. Bed fin Tilbagekomſt til Athenen, blev hau 
modtaget med ben hoieſte Subel og han blev udfendt med 
en nye Flaade. Da man et havde En ham Gold for 
Mandfkabet, maatte han fåge Hjelp i Carien, og imidler— 
fid overlod han Commandoen over Flaaden til en vis 
Antiochus, der blev aldeles ſſagen af Lyſander. Albicia— 
des's Fiender benyttede fig beraf og anklagede ham for For—⸗ 
ræder. Han gif derfor tå Thraeien og bekrigede Ghracis 
erne, hvorved han fiffrede de der liggende græffe Gtæder 
Roe. Da den athenienfiffe Flaade lage ved Ægos Po 
tamo$, advarede han Anforerne før den overhængende 
Fare, men forgjæves. De bleve flagne og Athenen indtar 
get. Ulcibiades, fom frygtede Spartanernes Magt, begav fig 
til Bithynien, men de 30 Tyranner fif udvirket ved Ly— 
ſander, at den perfifeGatråp Pharnabazus paatog fig 
at rydde ham af Veien. Alcibiades var dengang med fin 
Elfede Timandra paa et Ølot i Phrygien. Pharna— 
vazus's Udfendte dak Ild paa hang Huus om Natten, og 
Dræbte ham med Pile, da han føgte at redde fig igjennem 
Mimduet. Säaaledes endte Ulcibrades fit Liv 45 Aar gam— 
mel, 404 før Chr. Fødfel. Naturen havde begavet ham 
med ſieldne —— til af vinde og beherſke Mennefene, 
men han befad liden Characteerfaſthed og fulgte ef nogen 
ud Plan, men lod fig alt for meget lede af Omſtendighe⸗ 
erne, 
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Ulcides, et Tilnavn, man giver Herfules af hans 
Farfader Alcaus. i 

Ylcmæsn, Gønaf Ymybiaraus eg Eriobhle 
fra Argos, indtog fom Anfører for de 7 Epigoner, Theben 
øg ødelagde den. Da ban fiden hebnede fin Tadere Dod 
ved af dræbe fin Moder, forfulgte Furierne bam, og ban 
feulde førft efter Oratlets Udfagn faae Roe, naat han ned⸗ 
fatte fig i et Land, Der ei var til da bang Moder forban« 
dede bam. Han fandt endeligt et faadant Land i Floden 
Achelous og tillige fin Moligbed. Han ægtede Calli=, 
rhoe, Datter af Flodguden, efter at pave forffudt fin fore 
rige Gemalinde Arfinse. Da ban for at tilfredsfile fin 
Gemalindes Onfke, paa en Lffig Maade havde bentet Eri— 
phyles Hal'baand fra fin førfie Gviaerfader Whegeu dy, 
lod denne fiue Sonner fætte efter ham og myrde ham. 

Ulcoran fee Coran 

Alcudia (Don Manuel de Godoi, Heetug af) Freds, 
fyre og Gtatsminifter Hos Carl ade af Spanien. Fra 
fimpel Offieier feca ban uden Fortjenefter til de hoieſte 
Mærdigbeder i Spanien ved,Dronningens Undeſt. 1792 
blev han Statsſektetaie og formedelſt Fredflutningen wed 
Frankerig, gav Kongen bam Titel af Fredsforfte og 
tillige en Domaine ved Granada, der indbragte 30000 Via 
fire. Siden ſteeg han ſtedſe i Kongens Vndeſt, og & et Des 
cret fra 1807 fildeeldes ham den meeſt urndffrænfede Magt ; 
øg Kongen befalede af ære fam ſom fin egen Perſon. Fra 
denne Hoide ſtyttede han pludſelig ved Revolutionen 1808; 
Gan blev mishandlet af Folket og arrefferet; men blev rede 
det af Murat, og har fiden ohboldt fig hos Carl 4de, 
hvis Yndling fan vedblev at være. 

Aleuinus (Flaceus) eller Aiduin ogſaa Albin, en 
beromt og lærd Engedænder, Carl den ſtores Fortrolige, 
Lærer og Raadgiper. Han var født i Pork 736, fif Under» 
viisning i Skolen der og blev ſiden Forſtander for fanme. 
Paa en Reiſe til Rom lærte Carl den ftore at Fjende 
bam og tilbød ham Tieneſte hos fig, hvilfen ban og modtog. 
Carl lod ham ei allene give Underviikening t den nylig op” 
rettede Hotſtole, men gav fam ogſaa Opfigt over adffillige 
Kloſtre, hvori Alcuin Fulde: forge for Videnkkabernes Ud» 
bredelſe. Men hans Virkſomhed lod fig ei noie dermed og 
de flefte Skoler i Frankerig ere deels ftiftede, deels bragte 
i ftørre Flor af ham. - Dette ſkeede fornemmelig med Gfor 
[en i Abbdiet St, Martini Tours, fom han indrettede 
efter den i York, Han underviiſte felv et ftort Antal Die— 
ciple, der fiden udbredede Videnſtaberne i det franfe Wo 
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narkie. gor tøg han ſin Aſſteed fra Hoffet og begav" fig til 
nysnævnte Abbedie, høorira han dog verlede hyppige Bre— 
ve med Carl, og døde go4. Han var en af fin Tids lærde» 
fie og meeſt dannede Mænd: og hav efterladt fig Endeel thus 
ologiſte Skrifter, Breve og Underviioningsbeger. 

Alemanner, ettydfſt Folkeforbund, deri Beghndelſen af 
det 3die Aarhundrede nermede fig Roms Grondſer. De boe⸗ 
de paa den oſtlige Side af Rhinen fra Bodenſoe il 
Mayn.. De førie idelige Krige mod Rommerne og udbre— 
dede fig over en flor Deel af Gallien og Helbetien. Chlode— 
vig flog dem 496 ved Zu lpich og berøvede dem mange 
af deres Beſiddelſer. 

Alembert (Jean fe Kond d') een af de beromteſte 
Mænd i det 18de Aarhundrede, var fød i Naris ben 16 
Sov: 1717. og blev udfat af fine Forældre. Barnet ſyntes 
faa fvagt, af Politicommiſſairen, fom optog det, iſtedet 
for at ſende det fil Hittebarnshuſet overdrog det fil en fat— 
fig Glarmeſterkones Onhue.  Maaffe havde han. dertil 
hemmelige Ovdre, thi endſtjondt d'Alemberts Forgldre al— 
drig gabe fig offentlig tilfjende, undroge de ham dog ei 
deres Dinforg, og hans gader udfatte ſiden en Rente for ham 
af 1200 Libres em Sum der dengang. var tilſtrakkelig til 
Livets Nodvendigheder. Tiden opdagede imidlertid hans 
Forældre, og man veed, af han vav en Son af en Mad. 
Tenein, beromt ved Aand og Skjonhed og Provinciale 
Kommiſſſir ved Artilleriet Des touehes. Han havde 
megen Lethed i at lære og fom 12 Aar gammel i Collegium 
Mazarin. Hans Lærere overrafedes ved hand Anlæg og 
troede at have i ham fundet eu nye Paſeal til Fordeel 
for Janſenismen, ſom de heldede fil. Han Ever og i det 
førte Aar af fit phi.sfophiffe Stadium en Commentar over 
Vault Brev fil Romerne, og begyndte, ſom Condoreet 
figer, der hvor Newton endte. Men, da han begyndte at 
ſtudere Mathematik, fængflede denne Videnſkab ham faa 
aldeles, al ban for ſtedſe gav Slip paa theologiſte Stri— 
digheder. Han forlod derpaa Collegiet, ſtuderte Jura og 
blev Udvofat; men Sedbiev at lægge fig med faa megen 
Flid efter Mathematiken, af han fnart vifte fig i tamme 
fom fortrinlig Skribent. Bidenffabernes Akademie optog 
ham til Medlem, eg, da ban vandt den af Berlins Akade⸗ 
mie udfafte Pris ved Theorien om Vindene, blev pan og 
Medlem af dette Selſtab. Flere Aar levede han blot for 
mathematiſke og phyfijte Videnkaber, men, efterhaanden 
oppaagnede igjen hans gamle Lyſt kil de Fjønne Videnſkaber. 
Gan beghnoete deune nye Bane wed fin Indledning til En=" 
cycibpedien, og dette Vart vil fledle blive et Mynſter paa, 
hvorledes man bør frive over Videnſtaberne med Vardig— 
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hed og Præeciſion. D'Alembert gav heri Quinteſſenſen 
af fine i 20 Aar ethvervede mathematiſke,  phildiopbife 
og literarife Kundffaber, og det var Qointeſſenſen af 
hvad man dengang. vide om diſſe Gjenſtande. Han redis 
gerede den mathematiſke Artikel i Encuelopedien og udars 
beidede ſelb em Mængde fortreffelige Artikler for famme, 
OmeniTjondt han udfattes for ubehageligheder i Anled— 
ning af Eneyelopedien og erfarede Tilfidefærtelfe i fit Fa— 
dreneland, modtog fan døg hverfen Frederik 2dens Indby— 
delſe at nedſatte fig i Berlin eller den rufftfe Keiferindeg 
egenhendige Tilbud, af pagtaae fig hendes Sons Opdra— 
gelfe. Af $remmede lærte hans Fadreneland at fjene 
De hang Bærd, og Kongen af Preuffen gav ham en Penſion 
medens Bidenfabernes Selſtab 4 Paris nægtede ham. den 
før, han havde faa refmæsføg Fordring paa. Hans Jud— 
tægt var ftedfe maadelig; dog udobede han mange Veldſer— 
ninger. Flere end 30 Aar levede han hoiſt ſimpel hos den 
Kone, fon havde. opdraget ham og forlod hende forſt, da 
hans Sundhed nødte ham dertil. At bøn beſad Folelſe 
viſer hand ligeſaa ømme ſom varige Forhold til L'Epis 
naffe, Han agtede Uafhængigbed fremfor Alt, og unde 
gif derfor de Stoxes Selſtab og føgte fun ſaadanne Perſo— 
ners Omgang, fil hvilfe ban kunde overgive fig med fin 
Charaeteers hele Frimodigbed og Munterhed. Den An— 
ſeelſe, han ſtod i, hang beſtandige Benfabsforbindelfer 
med Voltaire og hang Fortjeneſter paadrog bam" meget 
Fiendſtab; dog havde han fun cen litterait Strid med AS J. 
Rouſſeau over den for Encyelopedien beſtemte Artikel om 
Genf. Han døde af Steen 1783 i fit 66de Har, Frederik 
den 2den haldt en &revverel med D'Alembert, ſom er ud— 
kommet eftev begges Død. D'Alemberts Fjender” ville be» 
fremme hans Bærd ved at fige, ban var en. god Geometer 
blandt Literatorerne, og en god Literator blandt Geometer— 
ne. Sandhed ev det, af han fom Seometer indtager den 
forſte Plads og ſom Litterator den anden. 

Alexander den ftore, Son af Philipi 
Macedonien, blev født i Pella 356 før Chr. Hans Moder 
var Olympias, Datter af Neoptolemus af Epirus, 
Udruſtet med lykkelige Naturanlog, forfynte han tidlig 
en flov Character, Philips Seire bedrøvede bam. „Min 
Fader ‚“ udbrød han engang, „vil Yntet lade tilbage for- 
mig.““ Phllip [od ham give den omhyggeligſte Opdragelſe 
og gav ham forſt Leonidas og Lyſimachus, 
men fiden Aviftoteles til Lærer, Denne Philoſoph 
lod ham gjennemløbe "det hele Cyclué af de mennefkelige 
Kundffaber, og ſtrey et Verk for Alerander,… over den 
Kunft at vegjere, hvilfet nu. er tabt. Macedoniens Belig— 
genhed fordrede krigerſte Egenſtaber bog fin Konge, og dis— 
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fe * Ariſtöteles at bibringe *—* web! Ilia dens 
Læsning, hoori ban fandt for Behag. Zilige udoilede 
ban fine Legems Krafter ved gymnaſtiſte Øvelfer, Det er 
bekiendt, hvorledes han ſom VYngling fæminede Buce⸗ 
phalus, ſom ingen havde vovet at befitge. Han var 
16Aar, da Philip van ſit Tog imod Boſanz overdeog ham 
Regjeringen. — J Slaget ved Choeronea glorde han 
Under af Capo rvrhed og "hadde den Hader at flade Theba⸗ 
nernes bellige Skare. Bin Sen,” ſagde Philip,  & det 
han omarmede ham efter Slaget, „ſog dig et andet Rige, 
thi Macedonien er ikte ſtort nok for dig.“ Da Philip for⸗ 
ſtjod Olympias, tog Alexander fin Moder i Befkyttelſe og 
maatte for at undgage fin Faders Brede flygte til. Epirus, 
men. de- bleve ſnart forligte, og Alexander kom tilbage. 
Jen Trefning mod Treballerne veddede han fin Faders 
iv. Da Philip'var mordet, beſteeg Alexander Thronen 

20 Mar gammel. Adfkillige af de undertvungne Folk gjior—⸗ 
de Oprer, men Mexander overvandt dem lykkelig. J— 
Græfenlend var Rygtet” udſpredt om Alexanders Ded, 
hoorfor Thebanerne grebe til Vaaben. Alexander vifte 

ufig pludſelig for Theben, fod nedſable 6000 Indb. og 
hovtførte 30000 fom Glaser, horpaa han odelagde Staden 
undtagen Digteren Mindares Huus. Derpaa gif han 
med 35000 Mand imod Perſien eftetat have givet Ant ie 
pater Unførfelen & Europa f fin Fraværelfe. — Ved fin 
Ankomſt + Egnen af Troia befrandfede han Achils Grav, 
py prifede ham Inffclig, fordi han havde fundet en Ben ſom 
Patrochus og en Ganger fom Homer. — Alexan— 
der gif med flor gøre ober Granicus og flog-den der veren⸗ 
de perfife Hær.” Derpaa aabnede de fleſte af Lilleaſiens 
Stader Portene for Seierherren. J Getdium overhugge⸗ 
de Alexander den gordiſte Knude; men en farlig Sygdom, 
fom han havde paadtaget fig ved at bade figt Floden Cydnus, 
—* i nogen Tid bans Fremgang. J det Hieblik, 
RR fæge Philty rafte ham en Legedrik, modtog ban et 
Brev fra Parmenio, ſom mefdete ham, at Philip 
var underfjebt af Darius fil at forgive ham. Alexander 
rakte fægen Brevet og udtommede i det famme Driften, 
Hans ædle Tillid belønnedes med Sundheden. Kort efter 
gik Alexader Darius imøde i de ellicijge Bjergpaff: og 
vandt fer en afgjørende Seier ved Iſſus, hvor Afer- 
ander ff Darius s gamilie i fine Hænder og gjorde uhyre 
Bytte. Han opførte fig med megen Edelmedighed imod 
Dartius's-. Slæ gtninge, og fortſatke fin Marſch langs Gys 
riens Ruder, Darius gjorde nu Fredsforſſag, men Alex— 
ander fvarede ubefemt og. forfulgte fine Seire. Staden 
* ntu $/ beliggende paa en Øe; modſtod ham, men efter 
7 Baaneders ufrolige Unftrængelfer indtog og sdelagde 
an den. Grendſeſtaden Gaza havde ſamme Skjebne 
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ſom Tarus, høoread Alexander drog ind Wgypien, boor 
"Han blev modtaget ſom Landets Befrier fra det forhadte 

derſiſte Aag og byggede Staden Alesandria. Moglé beret- 
fe at han Pal have beſegt Jupiter Amons Tempel, 98 
der være bleven kaldet Gupittry Sen. Ved Foraarets 
Wikomt marſcherede Mferander. igjeh mod Darius, ſom 
imidlertid havde ſamlet cu' nye Gær & Aſſyrien, og def 
kom ved Gaugamela, nær ved Arbela, til et nyt 
Slag. Juſtin angiver Darius's Armee til scocoo Mands 
andre långt hoiere, men Aexrander vandt desuagtet, en 
fuldtemmen Seier 331 far, Chre Datius maatte i Jil 
flygte og overlade Seierherren Alt. Babylon og Suſa, 
hvor Otientens Rigdomme bare opdyugede, aabnede Yor— 
ene for ham. Efter en udetydelig Trefning rykkede ban 
fad i Perſiens Hhovedfad Verfepolfs Men her ends 
tes Alexanders hæderlige Dage. Skloöndt Herre over det 
ſtorſte Rige i Verden var han en Slave af fine Lidenſtaber, 
overlod. fig til ldføævelfer og Grufomgcd og begik 1 Velly— 
ſtens Skjod fore Forbeydelſer: Perfepolis, dette Verdens 
Muder, blev ſtukket i Grand af ham i bang Drukkenfkab og 
forvandlet til, en Aſtehob. Beſtſemmet over denne ſin 
Daad brød han nu op for at forfelge Darius. Paa Ef— 
fervetningen om at Beſſus, Satrap i Sactrien, holdt 
Kongen fangen ſtyndte han fig for at redde hanm. Men 
Gatrapen fod dræbe Darius for at Funke flygte deſto hurti— 
gere, Den macedomffe Erobrer Énnde ei andet end udgy⸗ 
de Taarer ved Darius's Gfjebne og fod ham begrave ſom 
Konge. Derpaa evobrede han dere Provindſer og hadde 
endnu ſtorre Planer for, da en Gåmmenfværgelfe gjærede 
i hans Lejer, Alexander trorde Phibotasg Parmenios 
Gan, at være Medvider i den og [od er alene ham henrette, 
men og hans fortjente og uffuldige Fader myrde, - Denne 
Uvetfærdighed oppakte almindelig Misfornoielſe og tillige 
truedes Alexanders Magt i Græfenland. Agis, Konge i 
Gparta havde famlet en Hær af 30000 Mand for at tilin— 
tetgjore det macedoniffe Hevredømme; men Antipdater flog 
ham og oploſte det græfe Forbund. — Alexander drog nu 
længere mod Norden og fparede ei engang Seythernes raae 
Horder. Efter fin Tilbagekomſt ſogke hån at vinde Pers 
fernes Kjerlighed ved at antage deres Sæder og Dragt; 
men dette vakte Macedoniernes Utilfredshed, og Alexander 
nedlagde i et Drikkelaua Clit us med egen Haand, for— 
di han dadlede ham. Clitus var een af hans troeſte Ven⸗ 
ner og tappreſte Feldtherrer, oa Alexander følte den bit= 
treſte Fortrhdelſe over fin ulykkelige Handling. Det fol- 
gende Yar underkaſtede han fig gele SGogdiana.  Orn- 

vanthes, een af de fiendtlige Feldtherrer, havde bragt 
fin Familie i Sikkerhed påa en Klinpetfæftning. Macedo—⸗ 
nierne fformede den. Blandt de Fangne befandt fig ogſaa 
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Oxyantes Datter, Ro xane en af Aſiens ſtionneſte 
Jomfruer, med hoilken Alexander giftede fig, — Efterat 
Alexander havde dampet og ſtraffet et nyt Opror, beſlutte— 
de han at erobre Judien. Han ſluttede et Forbund med 
Taxilus, en. indl Fyrſte, der overlod ham Tropper og 130 

Elephanter. En anden indik Konge, Porus, modſatte 
fig Alexander ved Floden Hydaſpis, men blev tagen fil Fan— 
ge i et, blodigt Slag, dog igjen indfat i fit Rige. Derpaa 
marſcherede han videre og anlagde Endeel Steder, efter 
plutard 70, blandt hvilfeBucepha læ fil Erindring 
om fin Hefti, ſom døde ved Hydaſpis. Soldaternes Misfor— 
usielſe nodte ham endelig fil af vende om, Ved globen 
Hydaſpis [od ban bygge en Flaade »åa. ſeilede med Endeel 

"af Hæren ned ad Floden, medens den øvrige Deel fulgte 
Slodͤens Bredder. Alexanders Admiral, Nearch, ferles 
de derpaa til den perfife Havbugt, medens Alexgnder ſelb 
drog igiennem det ſydlige Perften fil Babylon. er leed 
hans Armee overordentlig meget af Mangel paa Vand og 
Lebnetsmidler og han bragte Fun omtrent Fjevdeparten af 
fine Zropper tilbage med fig." J Suſa ægtede han to perfis 
ſte Prindſeſſer, og gav goræringer til de Macedonier, der 
ægtede perſiſke Fruentimner, hvorved hans Henſigt var af 
forene Macedonter og Verſer paa det noieſte. — Nogen 
Tid. efter døde hans. Yndling Hephaſtion. Hans 
Swmerte herover var grændfeløs og ban lod ham begrave 

med fongelig Pragt, Da han vendte tilbage fra Ecbata- 
na fil Babylon ffule Magerne have forudfagt ham, at ef 
Uheld der vilde træffe ham. , Han foragtede deres Paa— 
mindelſer, gif fil Babylon, hvor en ſtor Mængde fremme— 
de Gefandfer ventede pag ham og hvor han befFreftigede 
fig med nys Klæmpeplaner for Freitiden; efter et Gjæfte= 
bud blev han pludfelig fyg og døde efter fan Dages gor- 
[ob 323 f. Chr. iſit 32 Har, efter af have regjeret 12 Mat 
og 8 Maaneder. Hans uhyre Rige bles ſnart en Skue— 
plads for indvortes Krige, Da han ei havde beſtemt fin Efe 
Terfølger, men pag Sporgsmaalet herom. blot ſparet; 
Riget filhøvte den vordigſte. Per diecas, ſom Alex⸗ 
ander deende havde givet fin Ring paatog fig Rigets Beſty— 
relſe for Alexanders Halobroder, den fvage Y rr hid æ: 
u s. Alexanders Liig blev. af Ptolemæus ført fil Alexan— 
Drig og lagt £ en gylden Kiſte og ei alene I Ægypten, men 
DØ I andre Lande viſte man ham guddommelig Ere. — 
Arrian, Diodor, Plutarehog Curtius 
ere de bigtigſte Kilder til. Alexanders Hiſtorie. 

Alexrander Newſkyzen rusſiſt Helt og Hel— 
gen fodt 1218. Han varen Søn af Storfyrſt $a ro $- 
Lav. For af kunne defto bedre forfvare fif fra alle Sider, 
tjær af Tatarerne, angrebne Rige, drog Jaroslav ud fra 
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Nobgorod og lod fine Sonner, ZFeodor; ſom Fort efter døde, - 
og Zlerander blive tilbage ſom Statholdere. Alexander, 
en tapser Ynging; drev de idtrangende Fiender kraftig 
tilbage, Den meeſt glimvende Seier vandt han over de 
Gvenffe og de fydffe Riddere ved Mevafoden.… Med egen 
Haand faarede han. den sfvenfe Konge og! fif fit Tu navn af 
denne Seier. an flog ogfaa Tatarerne flere. Gange, og 
hans Landsmeuds Tatnemmelighed hav giort ham ti em 
Helgen; men. Petér den ſtore har hædret fang Minde ved 
at lade opbygge ef prægtigt Kloſter I Pefersburg paa det 
Sted, hvor han tilfægtede fig den omtalte Seier og ved af 
ſtifte Alexkander Newſty-Ordenen. 

Alexanderste, født i Valeneia i Spanien 1592 
heed egentlig Kodrigo Lenzuodli, men antog fyn 
Moders Navn Borgia og nedſtammede fra én meget 
gammel og berømt Familie, Gin Ungdom filbrågte han i 
Ubfoævelfer, dog manglede han ei Talenter. Hair levede 
i den fortroligſte Omgang med ét for fin Sfjønhed berømt 
Fruentimmer Rofa Venozzaog avlede s Børn med 
hende, hoilke han fom Pave føgte at bæve påd alle mueli— 
ge Maader. Fiendſtab mellen fo af de meeſt anfeete Car— 
dinaler paa den Vid banede ham Vet til Paveſtolen. Man 
forbaufedes over hans Opbøielfe, og Kong Ferdinand 
af Neapel græd derover. Neppe var han indviet, før ban 
ved falffe Vidner lod befræfte, at Cæfar Borgia 
var en anden Mands Son, for af hån. funde gjøre ham til 
Cardinal, Han anvendte felv de ſtjendigſte Midlet ;ov at 
fane Penge og for at ſpokkede italienſte Fyrſters Ma gt. 
Han traf: umaadelige Pengeſummer af de chrifne Stater, 

alene af Venedig 799 Pund Guld. Han afgjorde de Stri— 
digheder, der vare opfomne imellem Portugal og Spanten 
om Amerika og beſtemte Grendſerne. Han ende fit ſtjen— 
dige Lis ven Alder af 74 Mar den i8de Aug 1503 efterat 
have været Pave i 11 Aar. Hans Endeligt var ligefaa 
feræffeligt fom fortjent ” Da han tilligemed ſine Gønner 
var ifærd med af ombringe nogle Cardinaler ved Gift, 
nod han felv af en Feiltagelſe noget af den og døde. 

Alerander rfte,… Keifer og, Selbherſter over 
alle Ruffer, født 23de"C12te) Dec, 17% 4 ælde Son af 
Keiſer Paul den iſte og dennes anden af, galinde (Mar ra 
Foederowna, Hertug Frederif Faye” af Wårtem= 
tembergg Datter, gift med Erifabete AN ERrona (Maria 
ko iſe Auguſta) den afdøde Arveprinds ;Carl Ludvig af 
Badens Datter, fulgte fin Fader paa Fhroneni den 24de 
Marts 1801 øg blev kronet i Mokau den 27de Sept. ſamme 
Aar. : Catharina den ꝛden udkaſtede felv Opdragelespla— 
nen for: Alexander og ſorgede fov de fortræffelige Lærere, 
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fon fahatve, Kraft og Pallas. Satharinas ſtore 
Planer vifte. fig i hendes Sonneſouners Opboragelſe. Oc⸗ 
tidenten havde bun beſteut for Alexander og Orienten for 
Conffandii. Zen ſidſte var derfor ſtedſe omgivet af Græs 
fer, den forſte af Ædyellænder, for hvilke man, førte af bias 
bringe Gam en for Torkjerlighed. Pauls voldſomme Død 
ſatte Alexander paa Tronen, og han fluttede ſpart Fred - 
med Engelland; hvorpaa han foretog fig vigfige Forandrin⸗ 
ger i Rigets Indre, Det temperære Conſeil blev for 
vandlet fil et ſtedſevarende, den pölitiſte Ingbiſition blev 
ophævet; ef nyt Miniſterium oprettedes, Senatet fÉ en nye 
Indretning, Uniberſiteter og Skoler ſtifterdes, og der ſor⸗ 
gedes med Iber for Oplysningen og Viden faberne, Tors 
furen sphævedes; de forſtielige Standers Rettigheder bes 
ſtemtez, Bondeſtanden ſikkredes mod folhørede Skatter, 
Handel og Agerdyrkning fremmedes 26. 
Odsſaa med Frankerig ſtuttedes Fred min der varede 

ei længe, Alexander underſtottede Oſterrig 1805 og tabte 
Slaget ved Auſterlitz; det folgende Aar fægtede han 
mod de Franſke, ſom Preuſſens Allierede. Slaget ved Cis 
lau var uafgjorende, men eftev de Franſkes Seier ved Friedz 
fand, havde den rusſiſte og franfe Keifer en Såmtale 
pag en Flaabe i Niemen, hvorpaa Freden i Tilfit kom ie 
ftand gde Juli 1307. Kort derpaa angrebe Rufferne Sver⸗ 
vig, foin ci bilde luffe fine Havne for de Engelffe og indtoge 
Finland, ſom de beholdt i reden fil Frederikzhbamm 1809. 
Ridt efter lidt ophørte den gode Forffadelfe mellem Ruse 
land og Frankerig. Napoleon havde indlemmet Olden— 
burgs, Der tilhorte en Slagtning af Alekander, i Frankerig 
og Ruſſerne fillode de Engelffe åt handle pag deres Land, 
Det fom tilſidſt til £rigserflæring , og Napoleon marſche— 
røde med en fior Hær ind i Rusland og kom felv fil Moſkgu 
i Sept. i812. Men den rusſiſte Gouverner Roſtopſehin 
ſtak Ild pad Staden, en tidlig Vinter indtraf, og de 
Franke nodte⸗ til ét Silbagetog, der var hoiſt odelgggen⸗ 
de for den. Deſſleſte omkom af Hutzger, Kulde eler for 
Fiendens Haand. Olexander havde imidlertid ſuttet 
Fred med Thrkiet od erholdt et Sthkke Land indiil Pruth 
og Donau. De Tropper, der harde ſtaaet imod Tyrkerne 
brugtes. nu mod HeeFränſke, ſom bleve forfulgte lige adei 
Todſtland. Wpiſtode Napoleon nogle Fordele i det føl- 
gende Aar, mind sv endelig Jagen ved Leipzig, 13de 
Zov. 1813, førfuletsind Fraͤnkerig og affal, Red Cons 

greſſen i Wien bleb det Meſe af Hertugdominet Warſchau 
forenet med Rusland, hvig Regent nu eg falder fig 

—CzarafPolen. 1815 rytkede Ruſſerne vad nye ind 
i Frankerig, da Napoleon form tilbage fra Clbay efter 
Slaget vo Waterlod indſette de Allierede igſen Lud⸗ 
vig 1gde og der beſtemtes at en Armee af Allierede Trepe 
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pri s Mar Fulde ligge i be franſte Grændfefæfinlnger for 
at bofde Iolighed i Frankerig. 5 

Albexandria, (tyrk. Skanderik) bygget af Ulere 
ander des ffore 333 Mar f. Chr, Han beſtemte den til 
Berdenshandelens Middelpunkt og den var Regjerimgens 
Gæde Under UYtoflomæerne, Den var en 'ZFæftning ved fig 
naturlige Beliggenhed og havde s Havne og 3000c0 Indb. 5 
den nuværende Stad, dev ci er. paa det ſamme Sted ſom det 
gamle Alex. hår neppe 20000 Indb. Den ſmulkeſte Peel 
af Staden heed Bruchium, hvor de fongelige Byghin— 
gir. fandtes, Her var og Mufeum, hvor; Halvparten af » 
det koöngelige Bibliothek, 400000 Bild fandtes ; den anden 
Halvdeel 3000c0 Bind var i Gerapion i Jupiter G es 
rapis's Tempel, Hiin ſtorſte Deel af Bibliotheket brænde 
te under Alexandriens Beleiring af Julius Cæfar, men eve 
ſtattedes ſiden ved det pergamenFe Bibliothek, ſom Antonius 
forærede Cleopatra. Wuſcget var bleven fparet og de Lære 
de, ſom der havde Bolig og Underholdning, beholdt ſamme 
indtil de borgelige Uroltobeder under Aurelian. Biblios 
theket i Gerapium heldt. fig til Theodoſius den ſtores Tide 
Han [od forſtyrre alle hedenſte Teinpler, ſaavel i Hovedſta— 
den ſom i Provindſerne. En ralende Hob fangtiſte Chriſt⸗ 
ne under Anforſel af deres Erfebifp Theodoſiuns, ove 
mede og ødelagde Sarapig's Tempel. Bed denne Leilig— 
bed blev Bibliotheket deels opbrændt deels ødelagt, og Hi⸗ 
ſtorieſkriveren Or oſius faae Fun de tomme Boghylder, 
— er det de Chriſtne felv oa ci Araberne, der have 
øvelagt det hevlige alexandrinſke Bibliothek, der omfattes 
be den hele græffe og romerſte Literatur. 

Alexandriner, Bergs, ſom befaaer af 6 jants 
biſke Fodder, og have et JIudſnit i Midten, hvorved de blie 
ye meget eensfotmige og fræftende, hvorfdr de nu ei mere 
bruges ſynderligt. Navnet Alexandtiner kommer af c£ 
franſt Heltedigt over Alexander den Store fra det. mte 
Aarhundrede ſom var forfattet | denne Verſeart. 

Alexandrinſt Tidsalder. Det fore Biblis 
ofheb i Alexandrien, ſom Ptolemeus Philadelshus  ftlftede, 
drog en Menade færde til WEhpten. IJ Muſcet boede, 
ſpiſfe, ſtuderede og underveiſte mange af. dem, De betyde- 
ligſte blandt diſſe vare Grammatiker åg Digtere.  Doa'vas 
vre hine egentlig Pbilologer og kanne betragtes fon et 
Slags Eueyhelopediter; Blandt den vare Zenadatus 
fra Epheſus, Eaſoſthenes fra Cyrene, Ariſto— 
dhanes fra Byzanz, Ariſtareh fra Samothra— 
ge ꝛc. De have den Fortſeneſte med forenet Beftræbelfe af 
have ſamlet, prøvet, bedemt og opbevaret Den gamle bitt⸗— 
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ratus Værter for følgende Tider. — Blandt Digterne va⸗ 
re Apollonius fra Rhodus, Callimachus, 
Theokrit og de 7 Tragiker, ſom man falder den ale r- 
andrinſte Syoſtſerne. Den alexandrinſke 
Skole ndmærfe fig ved Reenhed, Correethedei Sproget, 
fom dog langt fra ei erſtatter den Mangel paa Genie og 
Hand, man almindeligt opdager hos de Fleſte af den; og 
heri ligger fornemmelig Forftiellene imellem de alexandrin— 
fke Digkere og de ældre groſke, hes hvilfe man, ſporer det 
fande Genie og den vette nafhangige Aand. | 

Alex is (etrowiſch) én Son af Peter den 
ftore og Cudoria.-£Lapuchin, var født i Moſtau 
1695 og. bleg 16 Aar gammel gif med Charlotte af ” 
Brunsvig-Wolfenbaättel, Gøfter til den tyd« ” 
fe Keiſer Carl stes Gemalinde. Han behandlede deune 
Föyrſtinde pad den meet rage og folesloſe Maade. Alexis, 
født med en haard og vild Characteer, og opdraget af fin 
Moder i Fordomme. for fif Folks gamle Siffe og Foxragt 
fov dannede Nationers Fortrin, vifte t Handting og Tale 
en beftandig Stroben mod Peter den ſtores Forbedringer. 
Denne frygtede, at Alexis vilde tilintetgiore hang begyndte 
Bærf og beſtuttede at gjøre ham arvelos; og enten af 
Feighed eller Forftilelfe fyntes Alexis felv af opgive Haa-= 
het om Thronen. Men neppe havde Peter tiltraadt fin 
anden Reiſe, for Alexis flygtede fort til Wien, fiden til 
Inſpruck og Neapel. Dette Skridt anfaae hans Fader for 
en ftor Forbrydelſe; dog opdagede man deri ingen af de 
udfvævende Planer, man gav ham Skyld for. Da Peter 
havde faaet ham filbage kvang han ham til hoitidelig at 
frafige fig Thronen for de fornemfte Adelige og Geiſtlige. 
For at vetfævdiggjøre denne Fremgangsmaade i Verdens 
Hine, maatte han erflære fig for Stifter af en Sammen⸗ 
fværgelfe, - Dette var endnu e: Peter, der ſielden blev 
firaaende paa Middelveien, nok, han dømte Alexis til døde 
Øg denne unaturlige Haardhed gjorde et ſaadant Indtryk 
paa Alexis at han døde den følgende Dag 23 Aar gammel 
1718. 

Alfieri (Vittorio, "født af fornemme og vige For- 
—ældve iAſti i Piemont den — Yan. 1749. Hans Opdragelſe 
diev forſomt, og ſels efter hans Faders Død, da hans gate 
broder lod ham undervifet paa Akabemiet i Turin, leſte 
han er; meget, efter denne Skiſdring, ban felv udfafter af 
denne færeanfalt. Temmelig uvidende anfattes han ved 
et Provinzialregiment og gjorde derpag Endeel Reiſer til 
Ytalien, Frankerig, Engelland og Holland. Han fattede 
derpaa det Forfæt at opefre fig til den dramatiſke Digte— 
fund, og bens forſte Forſeg kronedes med ufortjent Bi— 
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fald, Han folte nu for Alvor fin Uvidenhed, og begyndte 
derfor kraftigen at ſtudere iſer LatinT og Tofcanf, hvor⸗ 
for han og reiſte til Toſcana. Paa denne Reiſe lærfe ban 
at fjende Grevinde Albany, fød Stolberg, og i hende 
fandt hans Hjerte em værdig Glenſtand, fom haus Aand 
havde fundet i Digtekunſten. Efter hendes Gemals Død 
fevede han i det inderligfte Forhold med bende. Hun ope 
flammede hans Aand og i hende fandt ban Erftatning for 
Alt andet i Verden. Han levede i Paris, beffjæftiget med 
Udarbeidelſen og Udgaven af fine Værter, da den franſte 
Revolution brød ud. Han forlod Paris, faffede urolig 
omfring, ſtuderede mod Glutningen af fit Lio med megen 
ver det græffe Sprog og døde 8 Øct. 1803 i Florents. 
i have 21 Tragbedier, 6 Comoedier og cen Tramelogoe— 

" die, en Middelting mellem Tragoedie og Opera, af bam. 
Denne var udenfvivl det bedfte af hans dramatife Varker, 
der mere ere Forſog end uddannede Stykker. Af hans pro— 
ſaiſte Verker er hans Gelvbiographie det vigtigſte og ine 
tereffantefte og gjør os befjendte med denne fjeldne Mands 
Eiendommelighed. 

Alfred eller Aelfred den ſtore, Konge i Engelland 
Cfød 849 død 900) hører til det ringe Antal Fyrſter, ſom 
fterverdenen uden Modfigelfe fan tilfaae det faa ofte 

misbrugte Navn af for, Han befteeg den engelfe Throne 
872, paa en Tid da de Danffe og Normannerne, alerede 
længe frygtelige for de Engelfe, ſtedſe udvidede deres 
Erobringer. Alfred drog imod dem, var ei meget heldig 
og ſtuttede Forlig med dem, ſom er blev holdt. Deres . 
Overmagt fvang endog Alfred til at flygte forflædt og ham 
opholdt fig over et Aar i Tjenefte hos en Hyrde, Men Yelv 
her var han et ledig. Han erfarede, at hans Underſaat— 
ter ruftede fig i Gtilked imod deres Fjender pg gav dem 
Efterretning om fit Opholdsſted, men holdt det tillige for 
bedit ſelb at indhente Kundſkab om de Danfes Tilſtand. 
Forflædt ſom Harpeſpiller begav han fig til den danfe An— 
fører Guthorms Leir, og faae her de Danfes Sikkerhed og 
Uforfigtighed. Han ilede tilbage, fatte fig t Gpidfen af 
en Hær. og tilfægrede fig en faa fuldfommen Seier, at 
hans Fjender nodtes til af bede om Frede Han tilfted dem 
af bliver Landet, dog maatte de fanvelfom deres Anforer 
antage Chriſtendommen. Nu gjorde harm fortrinlige Ynde 
retninger i fit Sand. Han anlagde Fæftninger og lod En— 
deel af fine Underſaatter øve fig 1 Vaaben, medens han lod 
de andre beſorge Agerdyrkningen. Han bycgede Gfibe for 
af beſtytte Kyferne mod de Danffes gjentagne Angreb, 
Cm herved tilintetgjordes. — Han ſorgede -og for fir Folks 

ikkerhed og Dannelfe ved Loͤve og He adr, Dan 
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fod derfor ſamle og forøge fine Forfedres Love overſatte 
fely Pſalmerne, de æfopiffe Fabler og andre Sfrifter 1 det 
angeiſachſiſke Sprog og anlagde en Skole i Oxford. — Hang 
ſtorſte Fortjeneſte hadde han dog af Engellands Somagt. 
Denne brugte han ei alene til Forſvar, men og, ſom nogle 
* er Gandfynlighed berette, til Opdagelſesreiſer og til 

andel. 

Algarotti (Zvancefco Greve af) hører fil de italis 
enke Skribentere i det 18de Aarhundred, der heldigſt have 
forenet de alvorligere Gidenffabers Studium med Kunſter— 
es Udovelſe. Han var fod i Venedig 1712, ſtuderede i 
om, Venedig og Bologna, hvor ban under Manfredi uds 

viflede fine Iykkelige Antæg og gjorde ſtor Fremgang i Mas 
thematik, Philoſophie og Phuhf. Denne ſidſte Bidens 
fab og Anatonomien lagde han fig efter med Iver. Ligeſaa 
ivrig ffuderte han def grefke, latinſke og italienffe. Han 
beſogte flere af Europas Lande og førft de ſidſte 10 Aar af 
fit Liv opholdt han fig beſtandig i fit Fædrenelgnd. Gom 
s1 aarig Wngling frev han i Paris det Mefte af fin Neuto- 
nianismo per le Dame, i ſamme Smag ſom Fontenelles 
Pluralité des mondes og lagde derved Grunden til fin Hæder. 
Voltaire, og dennes lærde Veninde, Marquiſe du 
Ehatelet, Frederich 2, Chbhefterfield, 
Pitt, Hume, Maupertuis og flere berømte Mænd 
optoge Varket med Bifald. En tidlang opholdt Algarotti 
fig i Paris og London, gjorde derpaa med Lord Baltimore 
en Reiſe til Petersburg og beſogte pan Tilbageveien 
Frederid) 2den, dengang endnu Kronprinds, der fandt ſtot 
Sehag i ham, faldte ham efter fin Thronbeſtigelſe fil fig og 
ophoiede ham i Greveſtanden. Ogſaa Auguſt den zdie yn« 
dede ham, kaldte ham til Dresden og tillagde ham Titel af 
Geheimeraad. Han fevede nu vexelviis i Berlin og Dres⸗ 
den og erholdt af Frederich 2den Ordenen for Fortjeneſter 
og Kammerherrenoglen. J Aaret 1754 vendte han tilbage 
fil Venedig og døde i Pifa 1764. Paa Frederich 2dens Be— 
Soffning opreiſtes ham et Monument paa Kirfegaarden i 
Pifa (campo fanto). fang Kundſtaber vare omfattende 
Dg t de fleffe Sag grundige, og ban vor Een af fin Tidé 
ſtorſte Kjender af Malerier og Billedhuggerarbeider. 
Den nyeſte Samling af hans Bærfer er udkommet i Venedig 
fra 175 — 1794 i 17 Bind. 

Algebra. Denne vigtige Deel af Mathematiken 
et den Videnſkab at beſtemme og finde endelige Storrxelſet 
efter almindelige Tegn. Da man hertil betjener fig af 
Bogſtaver falder man den og Øogfavreaning. Nogle Sfris 
benter falde den Videnſkab af oploſe enhver given mathe— 

matiſt Opgave Algebra det forſte ev udentvivl det rigtige⸗ 
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re. Algebra har to Dele: den førfte indbefatter den egent⸗ 
lige Bogſtavregning, den anden hvorledes man anvender 
den til Opgavers Opløsning. 

Algiet,… cen af "de fre Sørøverrepublifer i det 
nordlige Afrika. Den ligger V. for Tunis ved det middel— 
lanſke Dav og indbefatter 9000 ry Mile. Adfillige Gre— 
ne af Utlas gjennemffjære fandet. Fra diffe løbe forfiel« 
lige, temmelig betydelige Floder i det middellandſke Hav. 
Luften cv fund og behagelig, men om Sommeren, naar 
Sydvindene blæfe, utaalelig heed. Jordbunden er frugts 
bar ved Floderne og Kyſterne, men fængere inde i Landet 
mod Ørfenen mere fandig og vild. — 52— ere de 
famme ſom i de flefte andre Lande i Afrika. Indb, beſtaae 
af Mahrev, Beduiner, Gerber; Joder, Negre og Chrifne. 
Staten beftaaer af 3 Dele, Mafcara, Titeri og Conſtan⸗ 
tine og ev en griſtokratiſt Republik under den tyrkiſte Kei— 

Ud 

fers Metpttelfe.…d Oldtiden var Algier Endeel af det nus ” 
ilde midiſke Rige, els beboet af phoenicife Coloniſter. 

Cæfar gjorde Landet Romerne ſtatſkyldige. Siden havde 
det ſamme Gfjæbne fom Tunis og Tripolis. Under Ara— 
herne var Algier en Provinds af Telmeſſan og af Maroe— 
co. Derpaa blev det fkatfſkyldiat til Kongen af Bougia, 
men beholdt dog en Slags Frihed. FJ Aaret 1505, da Sons 
gen et kunde beffytte dem imod Gyanierne, føgte de Hjelp 
hos en arabiſk Fyrſte, Selim Cutemi, og overgave ham 
deres Stad, men maatte dog underkaſte fig Spanierne. 
J Haret 1516 indkaldte Algiererne den tyrkiſke Soerover Hos 
ruf Sarbaroffa, ſom opkaſtede fig til Konge og blev fulgt 
af fin. Broder. Han overgav fit Rige til den tyrkiſke Sul⸗ 
tan Selim ſom Paſcha, med hvilken Titel og hang Efter— 
følgere [ode fig note. Flere Lande forenedes nu med Al— 
gier. Efter 1600 forandrede Algiererne deres Forfatning 
og indfatte af deres eget Folk en Dey over fig, dog beholdt 
De Paſchaen uden at han havde nogen Undcel i Regjerine 
gen. J Aaret r71o antog Ocyen, Baba Alt, ſelv Titel 
af Paſcha og forenede begge Verdigheder med hoerandre. 
Tilligemed ham. vegjerede Medlemmerne af den tyrkifke 
Milits, dog uden Afhængighed af Storherren. Algier bar 
ide nyere Tider flere Gange været angrebet for fine Rove— 
riers Skyld af Europæerne. Engelland og Holland ſendte 
forFjællige Gange Flaader imod Algier og undertegnede ens 
delig 1679 og 1682 fafte Tractater med denne Stat. Diſſe 
evef fiden ofte fornyede, Ludvig 14de tugtede Agier paa 
det foleligfte ved Du Queſsne (1682 — 1683). De nvrige 
Gemagter have ligeledes til forſtjellige Tider ſluttet 
Traetater med Algier, — 

E 2 
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Alkamenes, en berømt greſfk Billedhugger, og 
Phidias's beromteſte Diſeipel. Hans fortrinlige Vær- 

ker vare hans Seiere i de fem Veddekampe, hang 
Vulkan, hans Venus i Haven og hans Amor. 

Alkmar (Henrik af) levede ved Aaret 1470, var 
af Fodſel en Nederlender og Lærer for Hertug Renatus af 
Lothringen. Han er Forfatter til Reinete Bob, et 
Digt i nederſachſiſk, plattydſt Dialect i jambiffe Qua— 
dernarier, hvis Helt og handlende Perſoner ere Dyr. 
Gtoffet fog han af det 12de og 13de Aarhundredes Digtere. 
Sænge var dette Digt Nationens Yndlingsbog. Man fan 
betragte det fom et æfopiE Epos, hvori Forfatteren rev— 
fer den ſtore Verdens Laſter, Geiſlighedens fEjændige Ud— 
fvævelfer ꝛe. med, en Frimodighed, der grændfer fil Forvo— 
venhed. Han tøber gjennemtrængende Sfarpfindighed, 
noie Bekjendtſkab med det menneſkelige Hjerte, uudtomme— 
lig Opfindelſeskraft og ſtor Rigdom paa Bid og Lune. 
Den ældfte Udgave er fra 1498, 4to. Luͤbeck. Den nyeſte 
Udgave i nederfaøftE Mundart af G. Bredow, Eutin 1798 
3. Dette Digt ér overfat i flere Sprog, Githe har beaͤr— 
beidet det paa Hexametra og Hhlenſchlæeger overſat deg 
paa Danſk. 

Alkohol, enhver til det allerfinefte Pulver oploſt 
Subſtanz, ifær i den hoieſte Grad rectificerte, udtrukne 
Viingeiſt. 

Al lah, er pan arabiſt Navnet paa Gud, den hele 
Naturs Skaber, om hvilfen Muhamed figer, han er den 
enefte, fom har fit Bæfen af fig felv, og fom ingen Lige har 
i Wæfenernes Rekke. Fra ham udſpringe alle Skabninger; 
han felv hverfen avlede eller er avlet. Han er hele fegems 
og Aandeverdenens Skaber, hvis Tilbedelfe ſom den enefte 
og fande Guds, Muhamed overalt indſkjerper ſom fin Reli— 
gions Hovedlerdom. Ordet er fammenfat af Artiklen Al 
og Sl'ah, fom betyder den Tilbedede og den Tilbedelige. 
Pluralis heraf er Elohim. 

Alleg orie, betyder efter fin Oprindelfe, en Frem— 
ſtillelſe, hvori de Tegn man betjener fig af, har en anden 
Mening end de efter den fædvanlige Brug ffulde (Ordet 
fommer af &XXo pg ayopev ) 9% Almindelighed falder man 
Allegorie enhver ZremTilling, hvorved en Gjenfand uds 
crykkes ved. en lignende eller beflægtet, Allegorien far 
være et Heelt for fig og udgjøre en Deel af et andet Heelt; 
i fidfte Tilfælde regnes den til de rhetorife Figurer, 
Shakſpeares: Mit Bager er fyldt med Malurt indtil 
Randen; er en Allegorie af dette Slags. Gom et Exem— 

A 
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pel paa en poctie Allegorie, der ſels udgjør et Heelt fan 

man betragte Horajes befjendte Ode 1, 14, hvor denne 

Digter fremſtiller den romere Stat og dens Tilftand under 
det udmalede og vedligeholdte Billede af et Skib, med dig⸗ 
terſt Liv, der er ved Handling. Kuuſtſtykker, Balletter 

og Pantominer funne være allegorife. (Man fammenlig« 

ne Leffings, Herders, Winkelmans og Moritzes Afhand— 
linger om Allegorien. 

Allegeri (Øregorio) født i Kom 1590 og død ſam⸗ 
meſteds 1640, Ganger i det pavelige Capel, betragtes 
fom en af de fortrinliaſte Gangcomponifter fra den Tid. 
Meeſt berømt ev hans Miferere, ſom endnu ſynges aarlig 
to Gange i den hellige Uge i det firtinfte —59 og ſom 
man tilffriser overordentlig Virkning, hvortil dog formo— 
dentlig fere Biomftændigheder bidrage. 

Allegro — bhurtig — er cen af de fem Hovedgrader 
i den mufifalffe Bevaegelſe eller et Gtyffe fom ſpilles 
i denne. Allegretto imellem Allegro og Andantino. 

… Allemande, 1.en befjendt, oprindelig, tydſk, lue - 
fig Dands; 2. en meget munter Dandſemelodie i 3 Tabt, 
fom har megen Lighed med den franſte Tambourin; 3. et 
Slags fmaae Toneſtykker i hele eller $Taft-og af temmelig 
alvorlig Bevægelfe. 

Alliance, Forbindelſe mellem to eler flere Sta— 
fer, hvorved de [ove hinanden Biſtand. Den kaldes o f« 
3 — naar dens Henſigt er at angribe og defen— 

i v, haar den blot gaaer udb paa falleds Forfvar. 

Allitexation en muſikalſt Figur i Talen, der 
beſtaaer i en Overeenskomſt af Confonanterne i flere Ord 
af Gæfningen. Af Oehlenſchleger have vi adſtillige Vers 
af dette Glagé f. Er.: 

Hildetan med følvgraae Ha ar 
ue til Valhal vendte, 
undredfemti Hædersaar * 
eltens Iſſe kjendte. Og det hele Seykke igjennem, 

Allodium, et Ord, der nedſtammer fra det gamle 
Tydſke og betyder enhver Ting, man befidder med Arv- og 
Eiendoms Net og for hvilfet man ei ftaaer i nogen Lehns= 
forpligtelſe. Allodium modfættes derfor Lehn. Beſidder 
Een Eiendommen ſom Lehn og ſom Allodium, faa tilfalder 
efter hans Død det fidfte den virkelige Arving, det forſte 
derimod Lehnsherren, hvis andre Beftemmelfer ci heri gjør 
te Forandring. 
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Alruner kaldte man i Norden viſſe Tegn, fon man 
filffrev en hemmelig Kraft (Troldoms Kraft). De brugtes 
af Ovinder og Mænd, der anſages for Hexeſeg Troldmend, 
skeer fom ſaadanne ved Chriſtendommens Indfo— 
relſe. i 

Ulluvionsret; den Ret, Beboerne ved Floderne 
have at tilvende fig hvad Floden hav bortreret frø et ans 
bet Land og lagt til deres. ' ! 

Almamnach (fee Calender). 

Aloider (aloide) Otus og Ephialtes, 
Senner af Yyhbimedia sg Neptun vare Kjæmper 
af ubhre Gtorrelfe, da de aarlig vorte en Alen i Tykkelſe 
og en Zavn i Hoide, faa de i deres gde Mar vare 9 Alen 
fyffe og 27 Alen bvie, De truede i Forening med Gigane 
terne at ſtorme Himmelen og nedffyrte Guderne ,. hvorfor 
de væltede OSfa paa Olymp; men Apollo ffjed dem 
med fine Pile før de kunde fuldføre deves Verk. Til Straf 
bleve be i Tartarus bundne til en Støtte og fortærede af 
Slanger; desuden fad der en Natugle paa Stotten og ſtul⸗ 
de plage dem ved fif Skrig. Fabelen, der ogſaa fortællere 
anderledes, har fin Oprindelſe fra Boeotierne, ſom tillige 
paaſtaae at Aloiderne have indført Muſernes Tjeneſte. 

Ulver de høie Bierge, mellem Italien, Tydſkland 
og Frankerig, der ſtrekke fig omtrent 180 Mile fra Nizza 
til det adriatiffegas. j | 

De kaldes efter Egnene, hvori de ligge og man hat 
følgende Ulpefjeder. 1. Soↄ-Alperne ved det middelandffe 
Hav. De bekjendteſte af bem ere Tendeog Cam el 
Ton i Grevffabet Nizza. 2Decottiſte Alper fra 
Bjerget Bifo tilCenis; blandt dem ere Genevre 
øg le Col de laCroiv, 3. De grtaiffe, græffeAlper 
fra Cenis over lille Bernhard til Col de bon homme. 4 
DE penninſke elev ſavoiſte Alper derfra 
over Montblanc, den fore St, Bernhard til Mont Rofa. 
5. De fehmeigerfte Alper ftræffe fig fra. Mont 
Rofa pan begge Gider af Rhonedalen ind t Graubins 
den. Her findes Rhinens, Rhones og Reuſes Kilder, 
6. De vhætifte Alper gaae igjennem Sraubuͤn— 
den, Baiern, Salzburg og Kårnthen; her udſpringe 
Inn Etſeh, Addua 0. fl. 7. Denoriſte Alper 
gade igjennem Endeel af Kaͤrnthen langs den venſtre Bred 
af Drau ind i Ungarn til Egnen af Oedenburg. 8. De 
carnife Alper adfille Italien fra Kaͤrnthen, Krain og 
Croatien. Andre Grene af Ulperne frvæffe fig igjennem 

Schweitz, Schwaben og Ungarn. Mange Fremmede beſoge 
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annibal var den forſte og Bonaparte 1800 den 
idfte, der udførte dette dbrifige Boretagende. Under Na— 
poleons Regjering er der anlagt fire flove Landeveie over 
Alperne med uhyre Anſtrengelſer. Den over Simplon 
er den vigtigſte og dens ſtorſte Höeide over Havfladen er 
6174 Fod. 

4 Alphabet (ſee Sprog). 

Alpheus, een af de ſtorſte Floder i Græfenland, 
der udfpringer nær ved Eurotas's Kilder i Arcas 
dien, flyder forbt Olymypiaog falder i det joniffe 
Hav. Cftev Mothologien ev den'en Son af Oceanus 
og hans Gofter Thetis. Han farelffede fig ſom Flode 
ud fi Diana, ſom for ufjendt at undgaae hans Forfolgel⸗ 
er, fværtede Anſigket paa fig og fine Nympher. Ci faa 

uſtraffet blev han, da ban forfulgte Nymphen Arethu— 
fa med fin Kjerlighed. Diana fEjulte hende i en Skye, og 
forvandlede hende til en Kilde. Alpheus antog nu fin 
forrige Skikkelſe ſom Flod og blandede fit Band med Kils 
dens, Denne Zabel kommer fovmodentlig deraf at Alphe⸗ 
us paa et Sted taber fig i Jorden og flyder fiden til Sieili— 
en, hvor den forener fig med Kilden Arethuſa. 

Al phons (Alfons) die, den ftove, Konge af 
Leon og Aſturien var. førft 18 Aar, da han 865 fulgte fin 
Vader Ordogno i Regjeringen. Efterat han længe 
havde fjæmpet med fit Riges mægtige Adel og tilſidſt faaet 
Overhaand, vendte han fine Baaben mod Maurerne, ſom 
han overvandt i en Mængde Slag, og erobrede en flor Deel 
af Vortugal og Gammelcaftilien. Men ved alle fine uds 
mærkede Bedrifter funde han dog ei tilfredsſtille fine Uns 
derſaatter og havde tilfidf den Summer at. fce fin egen 
Gøn Don Garciaé i Spidſen af Oprørerne. Ul» 

phons gif ham imøde, flog og fangede ham og holdt ham 
i ſtreng Forvaring. Men denne vetfærdige ; Strenghed 
ophragte den hele koͤngelige Familie, og Dronningen Don⸗ 
na Éimera fliftede ef Hartie til Fovdeel for Gareias 
ug væbnede endog fine to andre Gønner mod Alphons. 
En blodig Krig ødelagde nu Riget indtil Kongen, odervun— 
den af fine Sonner, frafagde fig Regjeringen og overdrog 
den fil Garcias. For ei at [eve i Uvirfjomhed drog han 
fom fin Sons Feldtherre imod Maurerne, ſtog dem og vende 

- te tilbage med fort Bytte. Kort efter dette Foretagende 
døde han i Zamora g12 i en Alder af 64 Aar. 

… Alphons rode, Konge i Leon og Caſtilien, med 
Tilnavnet Aſtronomen cer Philoſophen, 

—A og ſels Krigshore have marſcheret over dem. 
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var en Son af Ferdinand den hellige, for han 
fulgte paa Thronen 1252. Hans Kjærlighed for Biden ka⸗ 
berne og Retten, og Tilnavnet Gabio (den Bife) fom man 
tilagde ham, gave hans Underfaatter Haab om en lykke— 
[ig og fredelig Regjering; men dette gif ei i Opfyldelſe. 
Alphons blev bverfen elſtet af fin Familie, fine Underſaat— 
ter eller ſine Naboer; derimod havde hans færdom og Bel- 
talenhed erhvervet ham en ſaadan Anſeelſe t Europa, aft 
nogle tydſte Fyrſter underſtottede hans Balg til tydſt Kei— 
fer. Uagtet han anvendte alle mulige Anftrængelfer for af 
naae dette Maal, lykkedes det ham dog ikke at blive er— 
kjendt. — Han flog Maurerne, frafog dem adfkillige 
Lande og dæmpede efter tre Aars Borgerkrig en Opſtand 
af Infanten Philip. Et nyt Opror af hans Gen, San— 
ce ho, berøvede ham Thronen 1282. Han forbåndt fig med 
Maurerne, men døde 1284 uden at komme paa Thronen 
igjen. Han udgav en £ovfamling las partidas, hvort fin- 
des diffe for hiin Tid mærfelige Ord: „Deſpoten afhugger 
Ttæct, den viſe Herfker afffjærer de overflødige Grene.” 
Europa fylder ham de under hans Navn bekjendte aſtrono— 
miTe Tavler. Han [od forfærdige Spaniens forſte almin⸗ 
delige Hiſtorie i caſtilianſte Sprog og overfætte Bibelen. 

Alphons den ste med Tilnavn den høi mod is 
get, Konge i Aragon, Neapel og Gicilien, en Son af 
Serdrnand den retfærdige og Eleonora 
af Albuquerque. Han befteeg Thronen 1416 og vis 
ſte ſtrax fin Hoimodighed 1 det han ulælft fønderrev en Lifte 
paa fornemme Perfoner, der havde ſammenſvoret fig imod 
an Liv, med de Ord: ,,Jeg vil tvinge dem til den Til— 
aaelfe, at Jeg førger bedre for deres Liv end de ſelv.“ 

For af lindre fin Smerte over Tabet af fin Elfede, den 
ſtienne Margaretha afHijar, ſom Dronningen 
af Iverſyge havde ladet myrde, greb han til Vaaben og 
overfaldt Corfifa, men vendte fig derfra til Neapel, hvis 
Oſonning, Johanna 2, kaldte ham til Hjelp mod 
Ludvig af Anjou, med det Tilbud at adoptere ham 
og indfætte ham fom fin Arving. Gnart blev han uenig 
med Yohanna oa forlod Neapel for af underſtotte fin Bro— 
der, Kongen af Navarra, imod Kongen af Caſtilien. Ef— 
ter Inyifelig at have endt denne Krig og tillige vundet en 
fuldſtendig Seier over Kongen af Tunis, vendte han til- 
bage til Sicilien for derfra defto bedre at kunne under— 
handle med Tine Tilhængere i Neapel. Diſſe havde, efteg 
—9 Ded 1435, grebet fil Vaaben for ham; men, 
medens han beleirede Gaeta, hvis Modſtand han felv for- 
længede ved af tiltage Ovinder og Børn Bortgang af den 
forhungrede ZFæfining, bleg han overfalden af Genueferne 
med en mægtig Flaade og kagen til Fange. Philip 
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Viseomnti, fom man udleverede ham til, losgav ham 
-af Ugtelfe for hans Edelmodighed; og ſnart vifte Alphons 
fig med en Armee for Neapolis, ſom han og indtog efter en 
[ang Beleiring. Han førte derpaa adfFillige andre Krige 
i Ikalien, ifær med Genua og døde 1458. J Arveſtaterne 
fulgtes han af fin — gode n, Konge af Navarra, 
men i Neapel af fin med SRargaretha Hijar avlede Son— 
Ferdinand, fom Paven havde legitimeret. Blandt 
alle Aragoniens Konger var Alphons den meeſt udmær« 
fede. Han forbandt en Helts Dyder med Kjærlighed til 
Videnkaͤberne, og ved fit Hjertes ædle Egenfaber vilde 
han gjort fit Folk lykkeligt, havde et uophorlige Krige hin— 
dvet ham deri. | 

Alphons iſte med Tilnavnet Henriquiez og 
Conquiſtador, forſte Konge i Portugal af burgundiſk Fa— 
milie, var fød 1094 og betroedes fra fin tidligſte Ungdom 
til fin Moder den caftilianfe Prindfefe Thereſe, 
der ved fin Gemals Død udnævntes til Regentinde og gav 
Staten til Priis for ſtjendige Ynglinge. Alphons var 
neppe bleven myndig, før han fatte fin, Moder fra Regje— 
ringen og lod fig udnævne til Greve i Portugal. Therefe 
vafte Oprør", men Alphons flog hendes Tropper, fog hen— 
de til Fange og holdt hende i ſtreng Forvaxing. Gel ile- 
de Kongen af Caftilien, hendes Broderſon, bende fil Hjelp, 
men Alphons bød ham uforfagt Gpidfen og nødte ham til 
at erkjende ſin Uafhængighed. Kongen af Aragonien, 
der traadte frem fom Mægler imellem dem, fik dem til at 
forene fig mod Maurerne. Diſſe vilde forekomme Forenin— 
gen, rykkede med en overlægen Hær imod Alphous, fom ved 
Caftroverde(Durigue) erholdt en fuldkommen 
Seier, og [od fig derpaa udnævne til Konge t Portugal, 
hvorfor ogſaa Paven erkjendte ham. Erkebiſkoppen af 
Braganza kronede Kongen amego. Kongen ſtod 
med et blottet Sværd i Haanden og udbrød: „Tak være 
Herren ſom fredfe fod mig bi, naar jeg med dette Sværd, 
fom jeg fører til eders Forfvar, forjagede Fienden. 
have gjort mig fil Konge og Jeg ffal dele Regjeringens 
Sorger med Eder. fader os nu lægge Grunden fil Orden 
og Rolighed ved gode Love.” Herpaa udkaſtedes Rigets 
Grundlove og en Conſtitution, ifølge hvilken Riget erflæs 
redes for arveligt, og enhver Fremmed udelukkedes derfra. 
— Efterat have fuldført dette, drog han mod Liſſabon, 
ſom Maurerne havde i Gefiddelfe og erobrede den efter en 
langvarig Beleiring 1147. — Derpag føgte han at udvide 
fine Befiddelfer i Efremadura og, Gallicien, men blev 
tagen til gange af Kong Ferdinand af Leon for 
Badajos, da Heſten ved et Udfald ſtyrtede med ham og han 
bræffede fit Geen. Han kom vag frie Fod ved at tilbage⸗ 
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give de gjorte Erobringer, foretog fig endnu abſkillige Tog 
mod Maurerne og døde T185, efter af have vegjeret i 73 

at. "bø 

Alphons ste-£onge i Vortugal med Tilnavnet 
Afrikaneren, fød 1432, var enGøn af Eduard 1; 
ſom han fulgte paa Thronen, 5 Har gammel under Formyn— 
—5* af fin Moder Eleonora. Rigets Stænder af⸗ 
fatte hende og overdroge Regjeringen til den unge Konges 
Farbroder, Don Pedro, der foreftod ſamme med Viis— 
Dom, Desuagtet bley han gjort mistænkt for Alphons, 
Da denne var bleven myndig, erklæret for en Oprorer og 
Dræbt «& en Fægtning da ban nødtvungen greb fil Baaben. 
Under denne Fyrſtes Regjering opdagede. Portugiſerne 
Guinea og anlagde der de førfte Colonier. J Aaret 
3471 gif Alphons felv med 300 Skibe og 30000Soldater til 
Afrika, erobrede Arzilla og Tanget, og vendte 
med Tilnavnet Afrikaneren ſeierrig tilbage. J 
Troe til en Folkeſpaadom, at en chriſten Fyrſte maatte 
erobre et Gværd, ſom Maurerne ſom en Helligdom forvas 
rede i Fez, bildte Alphons fig ind af denne Ære bar ham 
forbeholden, og ſtiftede Gværdriddernes Orden, hvis Untal 
beſtemtes til 27, fordi han dengang var 27 Yar. Han 
indlod fig i en Krig mod Ferdinand ben eathols 
ſtkeeg Iſabella, hvilfen havde ef uheldigt Udfald. 
Portugiſerne vare misfornøiede og modloſe, og Ult i en 
jaadan Forvirring; af Alphoͤns fattede den underlige Be— 
ſlutning perſonlig at ſoge Hjelp hos Ludvig irte t Frans 
kerig. Men denne bedrog-ham med falffe Løfter og fluttes 
de en Sepaäratfred med Iſabella. Dette forvirrede Ale 
phons ſaaledes, at han beſluttede ei at ville vende tilbage 
til Portugal, og ferev fil fin Gøn Johan, at han 
maatte lade fig udraabe til Portugals Konge. Hans gens 
figt sav at ende fine Dage 1 Jeruſalem, men Ludvig 1ite 
hindrede ham dert og ſendte ham med Wresbevitsninger 
tilbage til fit Land. - Alphoͤns paatog fig, efter fin Sons 
indffændtge Forlangende, Regjeringen igjen, men forfaldt 
to Aar efter fil em mork Melankolie nedlagde Kronen an— 
dengang Da vilde begive fig & et Klofer, men døde paa 
Veien dertil i Cintra af Peſt 1431. 

Altar (Alter) efter Etzmologien, et ophsiet Sted, 
derneeſt, fordi man betjente fig af ſaadanne til Offring, et 
Offerſted. FG ze ælde Tider vare de af Joerd, fiden, da 
man byggede Templer, fik man Altere af Steen, Eeg, i 
jonne Forme og med mande Prydelſer. De ſtod i Almin— 
elighed foran Gudernes Billedſtotter imod Oſten. J de 

chriſtne Kirfer ev Ateret ef Bord, hvorved Præften flaaer, 
hvor Nadveren uddeles og andre Ceremonier foretages 
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De murede Altere opkom vimeligviis under Keifer Cons 
ftantin den ſtore, og den: FSorordning altid af frille 
dem imod Hſten er afGirtus 2den. % de catholfe Kir— 
ker findev man flere Altere. Hoialteret faner i Choret af 
Kirken, ophøjet ved Trapper; de mindre eve anbragte ved 
Pillerne eller i Kapeller. 

Alxinger (Joh. Baptiſt) en bekjendt Digter, fød 
it Wien 1755 hang Digte fom udkom 1784 iLeipzig fin— 
des en levende Indbildningskräft, ſiin Folelſe og behage— 
lig Lethed. Hans Hovedverker, Do olbin afMayng 
og Bliomberis, bleve meget bel optagne. Han 
døde af Nervefeber 1797, ſom Seeretair og Opſynsmand 
ved Hoftheatret. Han befad et folende Hjerte og en mun— 
ter Sand, var en elffværdig Selſtaber og en tro Ben. 

Amadis, ef i den romantife Ridderpoeſie meget 
berømt Navn. Der ere flere Helte-faaledes benævnte. 1, 
Amadis afGallien, eftev fit Skjoldtegn Løves 
ridderen, men i Ørfenen faldet Dunfelffjen, en Son 
af Kong ”Verion af Franferig og Elifena, Datter 
af Kong Gevinter i Bretagne. 2. Amadis af 
Græfenland, en Defcendent af den forrige, og Son 
af Lifnuart og Onoleria, Patter af Keiferen 
i Trapezunt. z. Amadis af Stjernen, en De— 
ſeendent af den fidfte, 4. Amadis af Trapezunt. 
— om diſſe Helte ev det ſamme for Spanien, ſom 

ark den fore med de 12 $ævninger (Pairer) i Frans 
Eerig og Kong Arthur ved def runde Bord for Engels 
land; den gaaer igjennem 9 Glægter, men dend hiftoriffe 
Oprindelſe er færdeles uvis, og man sced ci, om den er af 
ſpanſk, portugiſiſt eller franſft Herkomſt. J den fpanfée 
Original beſtager denne Ronan af 13 Bøger, af hvilfe 
Cervantes (i den bekjendte Mynſtring af Don Quix— 
ottes Bibliothek) tager de 4 forſte til Naade, fordi de ei 
alene ere det forſte, men tillige det bedſte og enefte Bærf, 
Spanien har af vpvife af dette Glagé; de andre dommes til 
Baalet. Diffe førfte fire Bager indeholde Amadis af Gal— 
lien. Gom Forfafter til denne nævne nogle Portugiſeren 
Vaſeo Lobeira fra Begyndelſen af det 14de Aarhuns 
Dred, andre en übekjendt portugiſiſt Dame og "atter andre 
Infanten Don Pedro, én Gon af Kong Johan den 
ĩſte i Portugal. Derimod har Grev Treffan føgt at 
godfgjøre, at Æren for dette Vark tilfommer en franſk 
Troubadour af Ruͤſtieien de Puices Skole, ſom 
var Forfatter af næften alle Romaner om det runde Gord, 
i Philip Auguſts Tid (1180 — 1223). De. følgende Dele 
have forfjællige Forfattere og ci nær ſamme Vaerd fom de 
ſorſte. Om de fire forſte Boger figer Boutermecr 
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med Rette, at et faa virkelig ſtort Malerie af den adleſteHel⸗ 
teaaud og Zrofab, uden Engſtelig Yndfrænfelfe af Ker— 
ligheds Lon, men og uden et eneſte fornærmeligt ufædeligt 
Cræfg med den hørefe Fylde af Gyærmerie, vel eralteret 
over Naturen, men dog forlyſtende for den funde Sinag ved 
gen trohjertigſte Gimplicitet i Fremſtillingen, fortjente i 
fin Tid den Hylding, det nød i Aarhundreder. 

Amalgama er Qbikſolvets Forbindelfe med Mes 
taler, og Operationen felv faldes Amalgamation 
eller Amalgameren. Allerede de Gamle kjendte Amalga— 
mationen, ſom Plinius og Vitruvius fortelle. Øe nyes 
re have lidt efter lidt gjort denne Kunſt fuldkomnere; og 
Kongen af Sachſen har ved Freiberg ladet opbygge et 
Amalgamationsvoœork, der fan anſees ſom et Monſter. 

Amalia (Anna), Enkehertuginde af Sachſen-Wei— 
mar, fortjener en udmerket Plads blandt Tydſtlands Fyrſt— 
inder for den Underſtottelſe og Opmuntring, hun har vice 
Videnſtaberne. Allerede 1 fif 19de Yar Enfe efter Hertug 
Ernuft Auguſt Conſtantin, fom hun miſtede 
1753 efter ef toaarigt KEgteſtab, forfod hun ved en for— 
nuftig Forvaltning at oprette de Tab, Sadfen= Weimar 
havde lidt i Syvaarskrigen, ſpare betydelige Summer 
uden at trykke fine Underſaatter og ved fin Omhue afvende 
Følgerne af den Hungersnsd, ſom 1773 traf Sachſen. — 
Hun lagde Grunden fil nye Indretninger for fin Nations 
Aandsdannelſe og gjorde de gamle fuldfomnere. Sun ud— 
nævnte Wieland til Hovmefter for fin Son, den nu regje— 
gende Hertug, og drog Mænd af de meeſt glimrende Talenter 
til Weimar, fom Herder, Githe, Secfendorf, 
Knebel, Bøttiger, Bode, Mufæué, Skribentere, 
vis Navne for en Deel høre fil de beromteſte i den tyde 
Litteratur. Schiller fom forſt fildigere derhen. Selv 
efterat hun havde overgivet Regjeringen til fin Son, ved— 
blev hendes Slet i Weimar og hendes Lyfifæder at være, et 
Samlingsſted for alle Lærde og Reiſende af Fortjeneſter. 
Hun døde faa Maaneder efter den ulykkelige 14de Oec— 
tober 1806. 

Amalthea er Navnet paa en Gjed fra Øen Creta, 
der diede Tupiter, da hans Moder fEjulte ham der af Frygt 
for Saturn. Efter denne Gjed bliver Overflodighedshor— 
net, ſom Jupiter gav Meliſſus's Dottre fordi de havde 
hjulpet Rhea, med den Belfignelfe, at de deraf funde tage 
Alt, Hvad de behøvede til deres Underholdning, faldet 
cornu Almarhez. En Nymphe ffal ogfaa have havt dette 
Navn, ſom ogſaa brugtes om Sibyllæ fra Cumæ. 
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… ØÆmarant, et Slage ufalmelig Blomſt, forſaa— 
vidt ſom den afplukket og torret beholder ſin friſke Farve. 
Derfor er denne Blomſt hos Digterne et Sindbillede paa 
Udodeligheden. Der gives flere Slags; cen af dem" kal— 
Des Tuſindſtjon. 

Amathus (Amathunt) fordum en af Benus's 
Dyrkelſe berømt Gtad pan Cypern. Derfor kaldes denne 
59— ofte af Digterne den amathuſiſke eller Am as 
thuſia. 

Amazoner. 9 de ældfte Tider fortalte Sagnet 
om ct Civindefolf, der ei taalte nogen Mand iblandt fig, 
dvoge under en Dronnings Anforſel bevæbnede i Krigen og 
dannede længe en frygtelig Gtat. De underholdt fig med 
Naboernes Mænd for Forplantelfens Skyld. Diſſe ſendte 
de ogſaa Drengene, ſom de fødte. Men Pigerne opdroge 
de til Krigen og afbrændte dem det højre Bryſt for at 
det et fulde hindre dem i Bueſtyden. Heraf fik de Mave 
net Umajoner. De Gamle omtale tre Slags Amazonfolk. 
1. De afrifanfte Amazoner, der under deres 
Dronning Myrina gjorde ftore Erobringer, men fiden 
ødelagdes af Herkules. 2. De feythiffe Amagz os 
ner, der udgjorde en Green af de aſiatiſke, befrigede des 
reg Naboer Seytherne, men giftede fig fiden med dem og 
trængte dybere ind i Sarmatien, hvor de jagede og gif t 
Krig med deres Mænd. 3. Deafiatiffe Amazöner 
vare de beromteſte og boede i Pontus omkring Floden There 
modon. Diſſe ffulle engang have overſpommet hele Aſien 
og anlagde Gtaden Ephe Én $: Herkules nedlagde deres 
Oronning Hippolyta. IJ Theſeus's Tid overfaldt 
de Attica; under dereg Dronning Pentheſilea droge 
de * fil Hjelp, og vare endnu til i Alexanders Tid, 
8 fif et Beſog af deres Dronning Thaleftris. 

ra den Tid omtales de ei mere. — Foruden diſſe, den 
amle Verdens Fabelfolk, fører ogſaa et "betydeligt Lands 
ab i Gydamertfa mellem Guyana, Terrafivung, Peru, 

Paraguay og Braſilien, Savn af Amazonlandet. Sgjena 
nem dette Land lober Amazonfloden, Crigtigere 
Maranon) den ſtorſte Flod, man fjender, da den lober næs 
ften 1000 Mile og er ved fin Munding, hvor Gøen forener 
fig med den 40 Mile bred. Den forſte Opdager af denne 
Flod Drelban, fandt, da han nogle Dage var feilet 
ap ad Floden, ved dens Bredder Endeel bevæbnede Quin— 
der, fom forte Krig med deres Nabder. Deraf Slodens og 
Bandets Navn. ' 

Ambaſſador (fee Gefandt), 
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Ambro ſia (fee Gudeſpiſe). 

Ambroſius (den hellige) en berømt Biffop, fød 
ved Aaret 340, ſandſynlig i Tvier, hvor hans gader, der 
var Bræfectus Præforio, pieiede af reſtdere fom Stathol⸗ 
der i Gallien." Alerede i Vuggen Havde han ef lykkeligt 
Forvarſel. En Bifværm bedælfede det ſovende Barns 
Anſigt, og, da den forftrokkede Amme ilede til, ſaae hun 
med Foruñdring, busriedes Bierne frøbe ind og ud af hans 
Mund uden at filføle ham nogen Sfade og endelig. flør 
borf, Hans gader, fon erindrede fig; at ef lignende Un» . 
der fortælles om Plato, troede der maatte blive noget 
Stort af Drengen. Hans Opdragelſe ſparede fil hans 
Stand; de dueligſte færere dannede hans Hent og Hjerte. 
Efterat have fuldendt fire Studter, gif han med ſin Broder 
Sathrus fil Mailand, hvor begge betraadte den juridiſte 
føbebane. Her udmærkede Ambreſius fig ſaaledes, af 
Balentinian gjorde ham til Statholder + VPrevindſerne 
mellem Alperne, det middelandſte Dav, Toſcana, Etſch 
og det adriatife Hav. Blidhed og Viisdom vandt ham 
hans Undersisnes Kjerlighedz og, da Bifpelædet i Mai- 
[and blev ledigt, udvalgtes- han til Biſter af Arianer og 
Catholifer. Lenge sægrede Ambroſius fig ved af modtage 
denne Værdighed, der forekom ham en tryffende Byrde, 
eg ſsgte ved Gruſombeder og Udſravelſer af fvæffe Fol⸗ 
kete Joer. Di Alt var forgjeves, Tygtede ban ved Nats 
fetider, men, on han troede fig pan Veien til Pavia, bes 
fandt han fig pludfeligt for Mailands Porte. Endelig gav 
han efter , modtog Daaben, da han hidtil blodt havde væs - 
set Katedumen, og 3 Dage efter Konſekrationen. Denne 
Segivenhed helligholder Kirken endnu den 7de Dec. Am⸗ 
broftus vifte fig, jom Biffop i de meeſt ophsiede Dyders 
Slands og erhvervede fig almindelig Agtelſe. Han døde 
397." Han var blid, oserbærende, fuld af Følelfe og befke⸗ 
den; han brugte fin Anſeelſe Fun til Andres og Religionens 
Fordeel. Hang Sfrifter bære fans Characters Stempel. 
Sam tilfrives him orhoiede Kirkeſang (te Deum Lauda- 
mus) (om oa kaldes den ambrofiTe; men i ben nyere Tib 
er det godfgjort, af den har en anden Forfatter. 

Amerigo Veſpucei bles født den Marts 1451 
i Florents af em gammel og agtet Familie. Sin tidligſte 
Dannelſe Fyldte han ſin Oukel, Georg Anton B ez 
fpucci, der beſad mange £undfaber. Ham gjorde tid; 
fig fore Fremſtridt i Phyſik, Mathematik og Geographie. 
Jette var Hjesedajentandene for Underviisningen i Flo— 
rents, der ved ſin Handel havde naaet for Velfand. Dan 
forlod Florents 1490 og begav fig til Gpanien for af drive 
Sande. Han befandt fig juſt i Gesila, da Columbus 
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jorde. Anſtalter til fin anden Reiſe. Veſpucei opgav fine 
— 9—— for noiere af underſoge en Verdens« 
deel, hvis Tilværelfe Eurepa forſt da havde lært at fjende. 
Den rode Mat 1497 tiltraadte han fin forſte Reiſe under 
Admiral Ojeda, lob ud med 5 Sfibe fra Cadix og kom 
efter en Fart af 37 Dage til Amerikas faſte Land, underſog⸗ 
fc hev Habbugten ved Paria og Kyſterne flere hundrede 
Mile og forn efter en Soreiſe af 13 Maaneder tilbage til 
Spanien og blev modtaget med megen Udmärkelſe af Hof» 
fet i Sevilla.  $ Mai. 1499 tiltraadte han nofsen Reiſe, 
hvoraf Refultatet var Opdagelſen af en Mængde ſmage 
VA Herraa gif han, forledet af Løfter i den portugiſi— 

e Konge Emanuels Tjenefte, og foretog nu fo Reiſer paa 
portugiſiſte Skibe; den forſte den 1ode Rat 1501. og den an« 
den den rode Mai 1503. Med denne fidfte havde han den 
Heuſigt ved en Fart mod Veſten at finde en Vei til Mallae— 
ca; men denne Reiſe var mindre heldig; ban var lobet ud 
smucd 6 Skibe, miftede det ene og reddede de øvrige ned fior 
Fare ved af løbe ind i Alle - Helgens-Bugten ved Braſiliens 
Kyſt. Han blev i portugiſiſt Tjeneſte indtil 1506, da ham 
ved Columbus's Død. igjen gik i ſpanſt Tjeneſte. Han bes 
føgte flere Gange den Verdensdeel, der lidt efter lidt be— 
gyndfe at faae Navn af ham. Viſt nek tilkom denne Ære 
med mere Net Columbus end ham, omendſtjondt man ogfag 
maae tilſtage Amerigos Fortjeneſter. Han var beffeden 
fredelfende og langt fra af vokke nogen Mistanke —* 
Kongen. Bi have endnu et Kort af ham over Amerika, 
og en Dagbog over hans five forſte Reiſer, fon 1532 er ude 
kommet paa Latin i Parig. Han døde 1516 i Portugals 
Tieneſte; Emanuel hædrede hans Minde, og Florents overs 
øjte hans Familie med Eresbeviisninger. 

Umerika, Fra 799% nordlig til 56? fydlig Bredde 
td 210? indtil. 360% øftlig Længde ftræffer fig denne 

erdensdeel, fom vilde deles 1 2 ftore Øer, hvis Landtun— 
gen ved Panama kunde overfjæres , hvortil Juntaen é 
det fpanfe Sydamerika har gjort Udkaſt. Vaa Øffiden 
begrondſes Amerika af det atlantiffe og æthiopife Øgcan, 
mod S. af Magellans Stræde, mod B, af det file Hav og 
mod 9. af Jishavet; den hav et FIadeindhold af go000003 
Mile og ganer igjennem alle Zoner. Forſt for 300 Aar ſiden 
er denne Verdensdeel, der tilligemed Auſtralien kaldes den 
nye Verden, bleven bekjendt; farſt blev Nordveſtſiden 
opdaget ved den driftige Soefarende Chriſtopher 
Columbus (1492 — 1504), hvorfor denne Deel med 
Rette burde bede Columbia, hoorimod Syooftkyſten, 
der er optaget af Amerigo burde have Napnet YU m es 
rifa. Ti Aar efter Amerigo IyÉfedes det den ſtarpſeende 
Balboag at give en mere beſtemt Kundſkab om denne 
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Halvse; og Magellan omſeilede Amerikas ſyd⸗ 
ligſte Svidfe forbi Ildlandet. Mir begyndte alle føefarende 
Nationer at tfænfe saa Opdagelſesreiſer; fremfor alle de 
virkſomme Beitter. Benetiancren Cabot i Henrik 7deg 
Tjeneffe opdagede Ny Foundland og feilede til 
Virginiem Sed at føge en nordveſtlig Giennemfart 
fil Aſten gjorde Engellænderne betydelige Opdagelſer i Nord⸗ 
amerika; Cap Breton blev beſat af dem 1509 eg 
Fy Gfotland 1550. Martin Frebiſher bes 
foer det Stræde, der bæret haus Navn under 609 Grad N. 
B. og opdagede den fydlige Deel af Grønland. Frants 
Oraäke opdagede Py Albion, Davis, det Stræde, 
der har Fasn af ham, og Baffin den ſtore Bugt mel- 
[em Am rika og Gronland. J Tidsrummet fra 1607 til 
1610 opdagede Hud fon, der frængte frem fra Grønlands 
billige Kyſt under 739 til 839, det Stræde og den Bugt, 
fom ere faldte efter ham. Aar 1500 blev Labrador 
og 1534 Canada taget i Beſiddelſe af Portugiſerne ſaa— 
velfom Landet mellem Maranon og def athiopiſte Hav eller 
Braſilien 1510, Landet ved Paraguay opdage— 
deg 1516 af Di og de Goli$, men blev igjen glemt 
og førf i det 17de Aarhundred deelt imellem Gpanter og 
Portugiſer. Cortes og Pizarro gjorde ffore Erob— 
ringer for Spanien. Florida blev 1512, gammel 
Merico is2oogfouifiana 1583 fpanfE Eiendom; 
derfra kom Spanierne tii Fy Merice og Kali: 
fornien fra Panama gif de til My Granada, 
Yavin og Chilo. Buenos Uyres var alerede 
anlagt 1535; Guyana fandt de 1663. Ogſaa de. Fran—⸗ 
fEe anlagde Colonier i Ny Skotlan'd (Akadien) 
Canada og Louiſiana. Mere endnu end det 

faſte Land foffede Øerne de gjerrige Europæer. Øe be rs 
mudiffe Øer, faa faldte af deres Opdaget Spani— 
eren Bermuda s$ (1527). befatte Engellænderen & os 
mer $ 1609, medens Antillerne vare i Spanier— 
nes Hænder, hvilfe Engelænderne havde frataget Gam a i— 
Ta. Diſſe triligemed de Franſke bemægtigede fig de ovri⸗ 
ge, hvorved de bekjendte Sorsvere, Flibuſticer fpillede 
eu Role; Bed et formeligt Foredrag deelte fidftnævnte 
Nationer dife Øer 660. Hollænderne nedfatte fig forf 
ved Delavare og i Braſilien, anlagde Surinam 
og forplantede Gukferrørettii€uracan; de 
Zanſke erhvervede St. Croir, St. Thomas og 
Et, Jan; de Svenfe Barthehbemy 17843. tidlie 
gere havde de opreftet en Colonie ved Delavare. Ruſſer— 
ne fom.t det 18de Aarhundred fil den nordveflige Kyſt af 
Amerika; ligeledes Britterne, der trængte fra Nutkaſund 
til Jiseap, og erholdt Canada af Frankerig. Spanierne 
ſeilede mod Stord fra Caliſornien. Endeligt kom det 
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vigtige Tidspunkt da 'de bvittiFe Colonier reve fig los fra 
Moderlandet og-bleve 1783 iFvedein til Verſailles erkjegdte 
for en uafhængig Stat. — Amerika er i Ordets ſande For— 
ſtand en nye Verden for og; og den hele, nordlige Gtræf- 
ning fra Hudſonsbugten er os ligeſag ubefjendt ſom det 
Indre Afrika. Forſt for 1200 Aar tiden, paaſtaae Grand— 

ere fom Humbaoldet og Bernabucei, Fan Ame⸗ 
rika være bleven befolket, og det fra Heiafien; Rhode 
troer ober det alantiſke Hav af Phoen eier; Johagnues 
Muller mener over det ſtille Hav af Hunner; Enhver 
roer i Sprog-⸗ og Anſtatstroks Lighed bod Indbyggerne af 
finde Grunde for fin Påaftand. Jo nærmere Indbygger⸗ 
ye ere Linien deſto mere morfrødt er deres Sktiad; alle 
have fort flivt Haar. Endnu vanfeligere hat man kunnet 
Dlive enig + Henfeende til diffe Folfellag& Sorogforfkjel— 
ligbed. Franceſco Lopez tæller 1500… At ha—⸗ 
naſius Kirehet soo, Loren zoö,perbas9 
forſtjellige Sprog. Zeune redueerer dem, efter de af Hum— 
boldt ham meddeelte Sproglærer til to, det toltechiffe 
og appaladhiſteé e egentlige Amerikaners An— 
tal cv nu iffe ſtort. Europgernes Erobringer have bety— 
deligt formindfet dem,  . Umcrifas Befolkning angtver 
yderit forfjelig: af nogle til 300 Mil; af andre til 60 jø 
endog til mindre end 30 Mid. — De oprindelige Judbyg⸗ 
gere feve for det meſte under Smaaeſyrſter I Momadettls 
ſtand; men de ere for en ſtor Deel udartede ved Blanding 
med Fremmede, deels Envopæer deels Negerſtaver. Ame— 
rika hat de hoieſte Bjerge og de ſtorſte Floder og Soer. 
Chimboraffo er den holeſte Spidſe (søer 19000 Fod) 
af den uhyre Blergkjede COordilleraß de io An— 
es, der gager fra Amerikas ſydligſte Egne til ind i ords 

amerika. De ſtorſte Floder ere Miſſiſipoi, La us 
fentsfioden, Oronoeo, Marahon og Ta 
Plat a. Amerika har Indføer fra 500 til 1800 E3 Mile, 
— Cgead, Cochenille, Chinabark, Kartoſer, Tobak, 
Banille, Mais ere oprindeligen amerikanſte Produkter, 
Landet hat alleſſags Metaller, og af Dyreriget Lama, 
———— Vofårræve, PYaguarer, ſom blot findes i Ame— 
ika. 

Amethöſt, en igjennem alle tteringer leben⸗ 
de fiolblaage Quarte. Da dei forekommti temmelig ſtore 
Maſſer, ſaa forarbeides allt Glags Kar, Daafer og Kunſt— 
fager af den. De Gamle bar den ſom en Talisman for af 
hindre Virkning af Gift, Magierne paaftode, at den iore« » 
byggede Drukkenſkab og befriede derfra, naar man bandt 
den paa Kroppen: Denne Tro finder man endog befræfies 
af Ariſtoteles, Dø har givet Stenen Nabn. 
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Amiot (Pater) en franſk Jeſuit, fod i Toulon 
1718, opholdt fig i lang Tid ſom Misfionær i Peking og 
bidrog med fjelden Flid og grundig Lærdom til nøiere 
Kundſkab om China. Ham fornemmelig Fylde vi de noie⸗ 
fe og fuldftændigfte Efterretninger om Chineſernes Anti⸗ 
quit ker, Gyrog, Hiftorie og Kunſter. 1750 fom han til 
Macao og gif det følgende Mar paa Keiſerens Befaling til 
Veking, hvor han blev til fin Død 1794: Vedholdende 
Studium giorde ham befjendt og fortrolig med det chineſi— 
fe og tatariſke Sorog og paa denne Maade funde han kom⸗ 
me til noiagtig Kundffab om China: Øe flefte af hang 
vigtige. Arbeider, ſom angaae Chineſernes Characteta 
krift, Krigsfunf dg Muſik, en Lernetsbeſkrivelſe af Cons 

fucius, en tatar-manſcheuiſt Gramatik, findeg, i Memoires 
concernant Phiftoiredes fciences et des arts des Chinois, hvis 
yode Dgel udførlig angiver hans Undeel i dé 10 forſte Bind: 
Denne Fortegnelſe allene indtager 14 Columner. Desuden 
have vi af ham em Eloge de Moukden, ſom de Guignes og 
Dictionnaire tatar: mantcheou - francais; ſom Langies har 
udgivet. 

. Amman, betyder i Schweitz og Over-Cydſtland, 
omfrent det ſamme fom Amtmand. Stiftamtmanden ele 
ler Statholderen t en Provinds kaldes Landamman: 

UA mmon, en libyſt Guddom, over hvid Herkomi 
Efterretningerne ere meget forſtjellige Nogle gjøre ham 
til Tritons Søn; andre fortælle, han blev funden i 
en Gfov, hødr man intet levende Bæfen faae uden et Faar 
pg. anfee ham for en Son af Jupiter og dette gaar, 
Rogle berette at han imelem Carthago og Ehrene blev funs 
den af Endéel Hyrder, da han fad og legede i Gandet. 
San ſpaaede dem faalænge han fad i Sandet, men ; faas 
fnart de Age, Dani derfra; taug han ſtille. Endelig fore 
tælles; at Baͤcchus paa fit Tog fil Indien, udmattet af 
Torſt og Hede; anraabte Tupiter om Hjelp véd Xerolibya, 
hvorpaa en Vodder kom filfyné, ſtrabede med fine Foder i 
Sandet, hvorved en Kilde fremſprang, og derpaa fore 
ſpandt. Deiine Vadder erkjenſte har for Jupiter felø, 
vie ham guddommelig Ære og; byggede ham et Tempel. 
Efter Dioeos fil Gicilien var Ammon en fordums Konge £ 
Libyen, hvis Gemalinde var Rhea, Saturns Soſter og 
hvis Elffede var Amalthea, med bvem han avlede 
Bacdus. Denne opbyggede ham hiint beremte Tempel, 
hvor Ammon ei ved Ord, men ved Spaagepræeſtens Tegn 
uddeelte Orakelſpar, oa hvor han foreſtilledes under Billes 
det af en Vædder eller ef Menneſte med et Bædderhoved ele 
ler Bæbderhorn. Alexander beſogte dette Tempel og blev 
af Præſterne erklæret for Jupiters Søn. 
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Mm monghovn en Art af Skaldye, der ligne et 
Vadderhorn. — 

Ammneſtie, Vefrielſe for Straf og fuldkommen Til— 
givelſe, ſom Øvrigheden tilſtaaer Perſoner, der have gjort 
fig ſtoldige i en eller anden Forbrydelfe ; fædvanligetis une 
der den Betingelſe at de til cu vis Tid vende tilbage til de— 
reg Pligt. Naar hele Lande eler Provindſer giore Op— 
ſtand tilſtages dem almindelig Amneſtie, da det ei vilde vær 
Ye raadeligt eller mueligt at ſtraffe dem efter Lovenes 
Stræanghed. Man nöies med i det hørefe at undtage 
Dphåvsmændene fra Tilgivelfen, 

—Amor Efter de Nyexes Mythologie er. Amor 
Kierlighedens Gud, en Gøn af Venus og Mars, ben 
ſt)onneſte blande de Udødelige, en vinget Øreng med Bue 
og Pile Virkningen af hans Vile ere ſmertelige Kjerlige 
heds Saar, og hans Magt er frygtelig for Guder og Men— 
heffer; Efter de Ældres Mythologie er. han den ældfte af 
Guderne åg vår fif før alt andet; — han våfte det üfrugt— 
bare Chaos, fom fødte Morket, hvorfra Ætbheren og 
Dagen udgik. Denne Minor et det ophoiede Gymbol 
ag alt oplivende og befrugtende Kjerlihhed. (See 

tog). 

Amortiſere kommer af det. franffe amortir, 
døde, udſlukke, ſpekke; dernaſt leskjobe Renter, videre 
dverlade Eiendomme eller Indkomſterne af den til Kirker, 
milde Stiftelſer ꝛe., der beholde dem for beſtandigt, og 
endelig at kilintetgiore en Gjeld, J denne Mening fral 
Ordet her betragtes, For af bevirke dette have velindret« 
fede Stater, der ere Fomne i Gleld, Amortiſations Fond 
fr. Amortiflemént; engelſt fnking Fond) fynfende Fond, 

ſom beſtaager deri aft man beſtemmer en aarfig Vengeſum— 
faavel til Betaling af Renterne af den gjorte Gjeld, ſom og 
til Betaling af Gjelden felv, og ftedfe anvender den ved de 
formindfede Renter aarlig vundne Gum, til Afbetaung. 
Pitt beſtemte i Aaret 1786 aarlig en Million Pund til en faar 
dan Formindſkelſe af Nationalgielden, og havde paa denne 
Maade med 54 Mill. afbetalt 7 MIN. Kilderne, hvoraf em 
ſynkende Fond kunde opretteg, ere forfjelmge. 1. Be— 
ſparelſen; dette Middel brugte den redelige Sulld 
inder Hentik 4de. 2. Underſogelfe om Yhdtægterne bær 
ves pag rette Maade og om man fan vinde ved af hæve 
dem anderledes, 3. Man fFaff: ved: fornuftige Yndretnin- 
er nye Yndtægtsrilder af Genſtande, fom hidtil ingen 
hdtægt gave. 4. Ere diſſe Midler et tilftrærfelige, maade 

Benterne nedfæltes, Dette er ffeet til ——— 
2 
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i flere Staͤter. 5. Råaesi heller ikke Henſigten herved; 
maae Sfatterne forhoies, hvilfet ev et fangt ſikkrere Mid— 
del end at paalægge nye Skatte. 

Amphibie. Dette Ord betyder en tolivet Skab— 
ning, def vil fige en ſaadan, der fan leve baade i Bandet 
og paa Landet, og de ældre Vafurforffere henførte under 
Amphibiernes Claſſe alle de Skabninger, ſom havde denne 
Egenkab: Nu bruger man Ordet Amphibie å en mere ind— 
ffrænfet Mening ; dg betegner dermed Dyr, ſom have rødt 
ng koldt Blod og aande gjennem virfelige Lunger. De has 
ve alle ef Hjerte med et Korkammer og et Hiertekammer. 
— Bed difje Kjendetegn kunne de ffjælnes meget noie fra 
Ale andre Dyr: Deres Blods folde Egenſtab fFjælner 
dem fra Pattedyrene og Fuglene og deres Aande gjennem 
funger fra Fiſtene. Deres Blod er vel ikke iiskoldt, men 
modtager aldrig en heiere Grad af Varme end Luften 
eller Bandet har, hvori de opholde ſig. Intet Dyr af 
be andre Elaffer ſynes at kunne holde ud 1 faa høi Grad 
af Barme eller Kulde ſom Amphibierne ifær enfelte Ars 
ter. Frøer kunne f. Er. leve i Menneſkets Mave'og i Jis— 
klumper. Negle Amphibier [eve baade i Bandet og paa 
Landet; andre leve fun i et af diſſe. Sumpe, Moradfer, 
Huler ꝛe. beboes fornemmelig af Amphibier. De forplan« 
te dem meeſt ved Æg, fun faa bringe levende Unger til 
Verden, Markvardig er den ſtarke Reproductionskraft 
ved nogle af diſſe Dyr, faa enkelte Dele, der beroves dem, 
voxe gandffe ud igien. Adſtillige Urter kunne leve utrolig 
længe uden Luft og Færing. 

— Am—phabiolither elev Amphibieſtene ere For— 
feninger af Amphibier— 

—Amphicetyongk Het; en berømt Statsforbin⸗ 
delfe i Grakenland, ſtiftet efter de defe Efterretninger 
af Amphictyon, men efter Strabo af den argiviſke 
Kong Acrifiusé, til af være et Foreningspunkt for de 
enfelte græfe Stater; — $ Begyndelſen var Delphi 
Forſamlingsſtedet, fildigere blev det Thermopylæ eller vet« 
tere den derved liggende. Flokke Anthela. Tolv græffe 
Folkeſlag fendte hver to Deputerede derhen: de forſamlede 
fig med megen Højtideligbed ng Progt, afgjorde offentlige 
Stridigheder og Tyviſt imellem de enfelte Stater, enten 
med det Gode eller med Magt, og ſtraffede borgerlige og 
Kriminalforbrydelſer, iſer Overtredelſen af Folkeretten 
på Forſyndelſen imod Orakſet. Efter falden Dom paalage 
des en Pengebede, der fordobledes hvid den ei betaltes til 
beftemt Tid; Adſlod man endnu ilke, forenede hele For— 
Sundet fig for at fvinge dem til Lydighed med Magt, For 
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ſamlingen havde ogſag Ret at udelukke af Forbundet. 
Et Exempel har manſi den phoeiſte eller 1fte hellige Krig. 

Amphion, en Son af Jupiter eg Antio— 
e den ælfte græfe Tonekunſtner, Han lærte Muſiken 

t Lydien, hvor han ægtede Kong Tantalus's Datter 
Niobe, og bragte den derfra til Græferne. Her regjes 
rede han i Theben, fom før heed Cadmea. Men Amphion 
byggede Gfedets Mure og 7 Porte, forenede den øvre og 
nedre Gtad: og nu blev den Faldt Theben. For at ude 
trykke Virkaingerne af hans Mufif og Veltalenhed, fige 
Digterne ban opbyggede Theben ved fin Lyres Klang; 
Dyrene i Skopene, og feln Træer, Slipper og Gtromme 
fulgte hans Gtrænges Lyd. 

Amphitheater vor hos Romerne en Bygning, 
ber var beffemt til Kamp for Fægtere og vilde Dyr. Den 
var uden Tag og havde en rundagfig elfer oval gem, 
J Midten fandtes Arena, en ftor, med Gand beftrøet 
lads, paa hvilfen Kamplegene foreftiltes,  Omfrein 

Arena vare de til Dyrenes Opholdſted indrettede ATuÉe 
fer; over dem vare Galleriet ; og herfra hævede Gæderne fig 
fledfe højere; de 14 førfte vare for Senatorerne og Ridderne, 
og de øverfte for Folket (Plebs), Julius Cæfar [od 709 ef⸗ 
fer Roms Bygning, oprette det forſte Amphithegter i Kom 
for fine Fagterſpil; det var af Træe pg blev igjen nedtaget 
eftev at være bleven brugt. Statilius Taurüs 
byggede 20 Yar efter det forſte af Steen. Det beromte 
Coliſeum i Rom var det ſtorſte af alle —A 
J Verona findes et gammelt Awmphitheater, hvis Indvor— 
teg endnu gandffe viſer den gamle Structur, og bedlige« 
holdes omhyggeligt; man falder det der Arena. Af 
alle romerffe Alderdomme har intet ſaaledes modftaaet 
Tiden fom denne, hvis Ferm er oval og hvis Byanings— 
maade er | ſanme Smag ſom Coliſeum i Rom. — Amphi— 
theater falder man nuomſtunber efter de Franſte, den 
Plads paa vore Theatre, ſom er ligeoverfor Skuepladſen, 
4 paa hvilke findes Bænke, der fredfe blive højere og 
diere. 

Amphitrite, en Datter af Oceanus 
og Thetis. Neptun anſtede hende til Gemalinde og 
Iod hende opføge ved en Delphin, da hun ſtjulte fig for ham. 
Denne bragte hende til Neptun og blev til Belsnning fat 
iblandt Stjernerne, Gom Havets Gudinde og Dronning— 
træffes hun paa en Muslingvogn af Tritoner eller afbil— 
en tidende pag. en Delphin med Neptuns Trefork i Haan— 
en, r 
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Amphitryo, Konge i Sirynth, AUkmenes 
Gemal, Alkmene blev elffet af Jupiter og fødfe Herkules, 
Mothen fortæller, af Jupiter, for at Puffe den troe Akmene, 
paatug fig hendes i Krigen fraværende Mands GEffelfe, 
Plautus og føden Moliere have benyttet denne Intrigue 
til et interesſant Lyſtſpil, hoori den virkelige Amphittyos 
Tilbagefomf og Gammentræffen med. den anden frembrin⸗ 
ger de latterlige Scener ved Hoffet og i Staden. 

Amputation, Lemmers Alſatten ved chirurgiſts 
Inſteumenter. Uagtet den chirurgiſte Kunſt mage arbets 
de paa af forebygge Umpytationer, gives dog Tilfælde, 
hvor den er uundgaaeligef. S. ved fore Skudſaar, Kold— 
brand, Kræeftſaar 2, 

Amſterdam, Hovedſtaden i Nederlandene ped 
Bugten Y med 200000 Indb. Til Stadens føjannefe 
Bygninger hører det af Yacob von Fampen bygges 
de, og med Qoelins Billedhuggerarbeid prydede, pag 
13,659 Mafttræer grundfæfede Raadhuus, Borſen, Admi— 
ralitetet, det offindife Guus og de berømte Hoſpitaler og 
Arſenaler. Staden heles af Amſtelen t den gamle eg nys 
Gtad, hat omtrent 3 Mile i Omkreds, er bygget paa 
Egepæle og overalt giennemſkaaren af Canalet. Fra 
Landſiden ev, den forfvaret af mange Gaftioner, men blev 
desuagtet taget. af Preuſſerne 1787 og af de Franfe ben 
19de Dec, 1794. Uagtet Amſterdams Beliggenhed for Gøes 
handelen formedelſt det befværlige Indlob forbi Texelen 
ei ev faq meget begvem, horte den dog fil de forſte Han⸗ 
delsſteder i Europa. Indbyggernes Hovedneringsbei be- 
ſtager fornemmeligt i Farverie, Sukkerbagerie, Vor⸗ og 
Lerredsblege, i Forarbeidelfe af Papir, Seildug, uldene 
pa Gilfevarer. Videre er her fore Oplag af Guld, Sølv, 
Wdelſtene, Specerier 126, fra alle. Verdensdele. Desuden 
har Hvalfifefangften, Sildefiſkerie og den indiffe Handel 
med Kryderier bragt Hollænderne ſtore Fordele. Amſtere⸗ 
dam hævede. fig lidt efter lidt fra et Fiſkerleie til en Stad, 
Spanſernes Undertrykkelſer det 16de Uarhundred. drog 
mange af dgt rige Antwerpens Yndbygger: til Umfterdam, 
Bed ben veſtphalſte Fred blev. Scheldefloden fpærret, og 
Amſterdam udbredede fin Handel til alle Verdensdele, og 
var i def 17de og Beghndelſen af det usde Aarhundred Berz 
dens ſtorſte Handelsſtad. J ber ſenere Tid har London 
frataget den Rangen. De andre Nationers og fornem— 
melig Engellændernes Handel have meget indffrænfet Hol⸗ 
Lændernes, fom tillige have miſtet Endeel af deres Coloni⸗ 
er uden for Europa. 

- 
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Amulet (Talisman) ev en Steen, et Stykke Mee 
al eller et andet Legeme, hvorpaa. viffe Characterer eller 

Figurer ere ſtreyne. Den, fom bærer en ſaadan, bilder 
ig ind at han derved fan beſkytte fig imod Sygdomme og 

Forherelfe, Araber, Tyrker, Thibetaner, Ehinefer og 
andre orientalſte Folk have ffor Tillid til den, ” SANS 

Amurato (Murad) iſte, Sultan Orkans Gøn 
og Efterfølger, blev født 1319 og. beſteeg Thronen i en Al— 
der af 41 Aar. Hidtil vare Tyrkerne Herrer i Lilleafiern 
og gjorde fun Indfald ; Europa, men under denne ſykkeli— 
ge Erobrer, blev den græfe Keiſers Herredomme indffræns 
et til Conftantinopel og ſammes Forftøder. Han bemæg» 

tigede fig den ſtorſte Deel af Thegſien og Theffafién, bugs 
gede en Moschee i Adrianopel, og træengte ind i Macedonis 
en, Albanien,” Getvien og Bulgarien, For gt befæfe 
ſin Magt oprettede pan en nye tyrkiſt Milits, Janitſcha— 
rerne, der fnart bleve ale hans Fienders Skeat. Bed 
— — Svaghed vare Serbier, Ungarer og Bulgarer Tyrs 
ernes farligfte Fiender. Diſſe forbandt fig og valgte den 

ſerviſte Fyrfe Lazarus til dereg Anforer. Amu— 
faåathgik dem imode, og paa Øletterne ved Caffova 
kom det 1399 fil et blodigt Slag, fom de Allierede tabte, 
Men, da Gultanen og hans Bezier gif ober den med Døde 
pg Gaarede bedæffede Valblads, reiſte en Servier, ſom 
man anſage for død, fig og dræbte Amurath. Han havde 
regjeret i 29 Aar og i diffe fyffelig endt 39 Krige. Han 
var ærgjærrig, virkfom og ſtedſe lykkelig, derhos religiøs, 
retfærdig og ſtreng. Han lod ingen Forbryder uftraffet 
og [od Pinene udſtikke paa fin Gøn, fordi han havde vens 
fet vaa Oprør og alle Deeltagerne henrette, 

Amurath (Murad) 2. befteeg i en Ufder af 18 Yar 
Thronen 1421 — gader Muhamed iſte. Indvortes 
Uroligheder og Anarchie havde vyffet Osmannernes Rige, 
og fun hans mandige Mod og faſte Billie formaaede at 
pvervinde de Farer, fer truede ham. Ved fin Regjeringé 
Filtrædelfe maatte han kjampe mod en Bedrager, der ude 
gav fig for Bajazets Son Muſtapha og underſtottedes af 
Græferne; men fnart overvandt og dræbte han ham. Lige 
Skjebne havde Amuraths yngre Broder, der ligeledes hav— 
de begyndt paa Oprør imod ham. Amurath ødelagde 
Hen Zante, der tilhorte Venetianerne, erobrede Morea 
Dg tvang den græffe Keiſer til at betale Skat. Storſt 
Modſtand fandt ban af Johannes Hunnyades, 
Woywod af Siebenbuͤrgen og Anforer for den ungarffe 
Hær.” Denne tilfjæmpede en Fred, hvori Murad tilbages 
gav alle Erobringer paa denne Side Bulgarien til Ungarn 
sg Gervien, Da han havde fraffet fit Rige tuldfommen 
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Rolighed, nedlagde han Regjeringen, form Muhamed 2ben- 
hang endnu meget unge Gon, modtog, eg begav fig til 
Maanefia, hvor Kan levede i Selfab med Derwiſcher,. 
Dette gav hans Finder Mod. Eugen 4de evflærede den 
Eed, der befræftede Freden mellem Osmanner og Ungarer for 
ugnidig,… ſendte Cardidal Julius Cæfariud tif 
Kong Ladislaus. og formaacde ham til FTredébrud. 
Tyrkerne kaldte Umurath fra fin Rolighed. . Han rykkede 
fine, Ziender imsde og for at oplive fine Troppers SPob, 
lod han Fredsfocedraget bære fot. fig pan et Cpud under , 
Paakaldelſe af, den hernende Guddom. Slaget gif for fig 
Den 10 Nov, 3444; Ungarerne bleve ſlagne, og den troloſe 
Konge tilligemed Cardinal Julius tilfatte Livet, Efter 
Denne, Sejer begav han fig iglen i ſin Eenſomhed; men eg 
Opſtand af Janitſcharerne nødte ham til at forlade ſamme 

. og han bragte ſtrax Rolighed tilveie. Nu vendte han fine 
Vaaben imod den berømte Scanderbeg eler Georg 
Caffriota Fyrfe af Epirus, der havde gjort Oprør, 
Oßſaag ham ſtog Amurath. Efter fiere Krige døde ban 49 
Har gammel 1451. Osmannerne betragte ham ſom en af 
Deres fortreffeligfe Regenter og roſe bang ſtore Egenſtaber, 
ſom ban beviſte i Krig og Fred, 

Anabaptiftéer (fre Gjendsbere) 

Ynaechavfis den yngre, en Seythe og Broder kil den 
da regjerende Konge i Sceythien. Lyſt til Kundftaber 
Drev ham fil at giore Reiſer til mere eultiverede Lande. 
Dan fom ved Solons Tid (46 Olympiade) til Athenen, 
hvorfra- han beføgte andre Lande. Bed fin Tilbagekomſt 
bles han ffudt af den ſeythiſke Koöͤnge Sanlius, forde 
han hemmelig dyrfede Cybele og Sanlius er vilde, at 
goindelige Guddomme fulde dyrkes iblandt Scytherne. — 
Abbed Barthelemy har brugt den unge Anacharſis Reiſe 
fom Titel til et meſterligt Malerie ef den greſte Hiftorie 
ug de græfe Antiquiteter. 

Amnacehoret, en Munk, ber lever i Eenſomhed, 
—— kaldes de Munke, der leve i Gamgvem Coeno⸗ 

it er. 

Anachronisme, en Leil imod Chronologien el— 
Fev Tideregningen, haar man henfører en Begivenhed fil 
en falſt Tid, tel 

Anaelaſis, Lysſtraalerneß Brekning. 

Anadyomene, den Fremſtigende, een af de Til⸗ 
favne, der tilegges Aphrodite, ſom ſtal pære frem 



na so 
fommen af Havets SFum, - Mpelleg hat fremſtillet dette 

Hiebtlik i et-Malerie, for hvilket, fam nogle paaſtaae, Alex⸗ 
in Elſtede Camafpe, efter andre den berømte 
| Ål ne tjente til Ideel Don ſidſte ſtal ved Neptuns 
—* i Eleuſts have afflædet fig for alles Hine, Toft. fit 

aar og badet fig i Havet for af give Apelled et anſtueligt 
Begreb om den af Gøen opſtigende Venus, 

Anagram er Bogſtabernes Omſatning i eet eller 
flere Ord ſaaledes, af en-anden Mening derved fremkom— 
mer, fom Dor, red, Joma, Amor ꝛe. Fordum gjorde man 
meget af Gligt, og. man finder hyppig vaa gamle YndErifs 
tev Marétalfet angivet ved ct Anagram. Calvpinus kaldte 
fig paa Tittelen af fine Juſtitutioner ved et Anagram Al—⸗ 
guinud, Et Anagram er faa meget panfeligere, men og— 
faa-meget ſmutkere, jo flere Bogſtaver det indeholder, 

Anakreon, fom Oldtiden talte meTem fine 9 ude 
mærtfede Lyriker, var fød i Teos i Jonien og levede ved 
Ben. 72 Olympiade Cs31 f, Æbr). Polpltrates, 
Beherſter af Gamo, kaldte ham til fit Hof og beærede 
ham med fit Venſtab. Her forfartede Anafreon, .begerf= 
vet af Bin og Kjerlighed, fine yndige Gange, Efter fin 
Beſtytters Dod han til Athenen, hvor han hos 9 i p« 
pareh fandt den meeſt udmærkede Modfagelfe. Dennes 
Lald fordrev ham fra Athenen hvorfra han ſandſynlig 
begav. fig. tilbage til Teoss. Da Jonien gjovde Oprør 
imod Davius, flygtede han til ddera, byer han henlevede 
en munter og Iyffelig Alder og dode 85 Aar gammel, Ef— 
ter Gaanet gvaltes han af en Drue; Teot hædrede hans 
Minde ved en Støtte ved Siden — s, og hele Græs 
kenland nævnte hans Nabn wed billig Röes. Kun en liden 
Deel af hans Digte bar den ødelæggende Tid ladet komme 
til os. Af 5 Boger have vi fun 11 Gange, og i det Hele 
findes 68 Digte under Anakreons Napn, hvilfe dog Critis 
ken et alle erfrender for ægte, — Anakreons virkelige Dig— 
te ere Monſtre paa sm, af naturlig og yndig Lethed ledſa— 
get, Grazie og Naivitet i den lyriſte Poeſte. Hvor vans 
ſteligt det er af nage dige Egenſkaber, bepiſe del mange 
mielykkede Efterligninger af Anakreon,— 

Analogie ev em Sags lignende. Geffaffenhed, 
Analogiſk Erkjendelſe ev Erkjendelſe af en ubefjendt Sags 

Forhold fil en bekſendt formedelſt viſſe Ligheder. Bed diſſe 
Ligheders Overforelſe fra denne til jhiin fremfomme vide 
Ord fom man falder ægqvivoca, — 

nalyſis, Opløsning, Sonderlemmelſe, kalde vi 
i — Den logiſte Behandling af et alwindeligt 
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Begreb, ifølge hoilken vi oplsſe det'e fine enkelte Kjendes 
mærker for at give det fin fyldffændige Tydeftghed. ” Den 
nalytiſte Methode i Philoſophien gaaer ud fra def, der 
ry fom om def var givet, og gager fremad fil de Betin⸗ 
geljer under hvilfe det fun ey mueligt. Man funde falde 
Den den regresſive Methode til Forffjel for den ſontbetiſte, 
der kunde kaldes den progresfive. — Analhſis er og Nav— 
jet paa en Deel af den almigdelige Mathematik. Denne 
Analyſts betragter Storrelſen i ubeſtemte Tal og betegner 
dem ved Bogſtaver eller andve Tegn. Den deles i Analyſig 
finitornm (om Storrelſer, hvis Dele ere endelige) og infini- 
torum (for ſaavidt de beffaae af uendelige Dele).  AUAnalyg 
fis ev en Opfindelſe af nyere Fiber,” Uraberne ti det ſydlige 
Europa ſynes at have givet den førfte Anledning til denne 
Videnſtabs Opfindelfe. Navnet Albegra, hvormed man 
Pøtegner en Deel af denne Bidenffab er arabiſt. Franfke 
Mederlændere og Engelſtmend have gjort denne Bidenffab 

eget fuldfominen, Af Analyſis infinicorum finder man 
orſt Spor hos Remton; Lefbnig har opdaget deng 
ne rgg Grundregler og indførte den fom en nye Bidens 
Eb. — * NR AM RENS ad * 

Anamorphofe kaldes de enkelte Deles urigtige 
Omſetning imod de ſande Forhold, ſom Reglerne for Per⸗ 
fpectivet paalægger Hunſtneren. 

Ynapæft, en mette Fod af to forte og en lang 
Stayelſe vv —altfaa en omvendt Daftylus. — 

…— Anartchie er en Folkeforening uden ordentlig Re⸗ 
gjevingsform. " Men, da Begrebet om en Folkeforening til 
SIvnaaelfen af viffe fælleds Henſigter indeholder i fig em 
fælleds Regjering, fag maa Anarchie betragtes ſom en Uors 
dens og Opløsnings Tilftand, der fætter Borgernes Lyffei 
Fare, men heller ikke ifølge fin Unatur fan blive herſtende 
pg fyn Fan finde Sted ved overordentlige Leiligheder ſom 
en Overgang (f. Er. ved den franffe Revolution), 

Anathema, ev den Formular, med hvilfen Kirke— 
bann baabhdes. At udfige Anathema er derfor det fams, 
me ſom paalægge Sirfens Bann. 

Anatomie Caf det græffe mavarenverv, føjære” itu 
fønderlemme) Sonderlemmelſeskunſten. For faavidt den 
beſtigftiger fig med Underføgelfe af dyriſke Legemer, kal— 

'ber man den og Zootomie, Anatomien 'er en Deel af 
Naturhiſtorien og hører til Medicinens vigtige Hſelpevi— 
denſkaber. Det mennef£elige Legemes Gønderffjæren var ef 
wmeget brugelig hos de gamle Folkeſlag. De gamle Xgyp⸗ 

! 
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ter havbe endog ſtor Afſrye derfor og vejede med Steenkaſt 
at forfølge dem, ſom yed Indbalſameringen opffar de Do— 
3 Hoͤs Græferne hindrede 'Reliqionsgrundfætniuger 

effjeftigelfe med Anatmien, da afdøde Menneſters Liig 
faa-hurtigt ſom mueligt fulde begraves. Selv paa Hip 
pocrates's Tid vare de anatomife Kundſtaber endnu hør 
middelmaadige, og fandfynligviis tagne af Dyrenes Son— 
derlemmelſe dog var Kundſtaben til Beenradens Bygning 
alerede videre fremrykket. Senere var Ulerandrien W⸗ 
gypten Gædet for Kunfter og Bidenffaber. Her blev og 
Anatomien bragt til én hør Grad af Fuldkommenhed ved 
Herophilus af Chalcedon 300 Aar f, Chr. Han 
fonderfar — Legemer i Mængde.” Efter Cels 
ſus' sPidnesbyrd fif han endog Tilladelſe at aabne Fer⸗ 
me levende endfjøndt man intet videre Bebits har here 
or. Han begigede Anatomien med mange viatige Opdag 
gelfer, f. Er. over Hiernen, Merverne 2. Era fiftrae 
fu, en Gamtidig af ham, gjorde næfen endnu meer for 
Unatomien, Siden forfømtes igjen Anatomjens Stubi« 
im, tær af Empirikerne. Galen, dannet i Alexandrie 
É131 efter Chr). havde famlet alle Datidens og Fortiden 
anatomiſte Kundſtaber, men fyneg et felv af have bragt 
Unyatomien fremad, da han meeſt beffjæffigede fig med at 
fonderfjære Dyr og andendte hvad han forefandt paa den 
mennePelige Bygning. Blandt Araberne faudt ingen 
Anatomie Gted; den var forbuden ved flere færdomme é 
deres Religion, Deres Læger ølte derfor deres anafomife 
Kundſtaber af Græferned, ifær Galens Skrifter. Saale— 
des blev Augtomien i ere Aarhundreder fagende pag 
famme Trin. Fork i det trade Aarhundred fremſtode 
mænd, der gi tilfreds med de ældre Kundſtaber ijAuatomj⸗ 
en, felv vovede anatomiffe Underſogelſer. Den overtrorffe 
Frygt for at fønderfjære menneffelige Liig forfvande lidt 
efter lidt, Da en philoſophiſt Wand udbredte mere Tænfes 
fribed iblandt Menneſtene. Mondini de Lu zz3i, 
Profeſſor i Bologna, anatomerede ferft offentlig to Liigz 
og udgav ftrap efter en Befrivelfe af det menneffelige fer 
geme, fom længe blev den almindelige Lærebog i Anatowi— 
en uagtet mange Urigtigheder fandt Sted i famme, Fra 
denne Tid blev der en Gædvane ved alle Univerfiteter aar» 
fig cen eller ere Gange offentlig at anafomere menne felis 
ge Legemer. Da man imidlertid alt for ængfteligt bængte 
ved det Gamle, giorde Anatomien fænge ingen fore Frem— 
fevidt. - Montagnana, Profeffor i Padua 1 det ;15de Aare 
hundred, kunde rofe fig af felv af have aabnet 34 £Lijg, hvil⸗ 
fet var meget. FJ det 16de Aarhundrede blev det anatomi— 
fie Studium mere udbredt, og mange nye Opdagelſer gjore 
des. Hervey beviifte 1619 Blodets Omlob. +% det. 
17de Aarhundred levede flere berømte Anatomer, ſaabelſom 
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i det 18be blandt bem Haller, Boerhavé ie, — 
Man inddeler Anatomien i den almindelige og ſpecitelle— 
Efter Legemets Dele benævner man Anatomiens forfkjelli— 
ge Afdelinger f. Er. OQſteolhog ie, Beenlære , Myo— 
fogte Læren om Muſtlerne, DeSmologie Leren om 
Seenerne, Splanshnologte Læren om Indvoldene, An— 
giologie færen om Karrene, der lede de fiydende Dele; 
Nevrologie færen om Nerveſyſtemet og Hjernen, 
Dermologie Gudens Beſtrivelſſe. Preparere 
er et Kunſtord i Angtomien eg betyder WB ilelfen af et 
Organ, et heelt Syſtem eller og fun enkelte Dele fra alle 
andre fremmedartige for af benytte dem ved Underviisnin— 
gen. Saaledes bliver f. Cy. den hele Beenmaſſe renfet fra alle 
vedbængende Mufkler og Sener og kaldt et Skelet, ſaaledes 
og Muſtler, Arterier, Nerver, ꝛc. De anatomiffe Proparater 
opbevares eller giemmes deels ved Indtsrren fon Skelet⸗ 
fer, deels i Viinſpiritus, ſom Indvoldene og alle de blsde 
Dele af Legemet, deels ved Ynjection. Denne anvendes 
ved de Kar, hvis Gang eg Fordeling man vil tydeliggjore, 
ged Hjelp af en Sproite, der er fyldt med en farver blød 
Maſſe, hvorved de figeſte Kar kunne blive ſynlige. Øen 
Saſſe der indſprsites beſtager almindelig i en Blanding af 
Sæbe, Beeg, Olie og Terpentin, hvortil fættes Farve, 
f. Er. rød for Arterierne, grøn eller blage for Venerne, 
hvid for Lamphkarrene. Til de meget fine Kar bruget 
man Quikſolo for dets overordentlige Delelighed. 

Anaxageras een af de fortrinligfe joniſce Phi— 
loſopher, var født i Clazomeng i det forſte Aar af den 70Ddeé 
Olympiade af rige og anfeete Forældre, . Han epofrede fig 
til Phnoſophiens Gtudium under Anarimenes frø 
Milet, gik 20 Aar gammel paa Reiſer, beføgte Ægynten 
og alle Lande hvor Videnſtaberne blomſtrede pg nedfarte fig 
Derpaa i Atheuen, ev kom han i noie Forbindelſe med 
— ikles, og talte fnart de meeſt anſeete Borgere ſom 
rehelaus og Euripides blandt fine Difeiple. 

Hybt Studium i Naturvidenſkaberne fatte ham iſtand til 
at forklare Soel- eg Maaneformorkelſer, Jordftfjelv og 
lignende Naturbegivenheder; men uforſtyldt kom han her— 
ved 1 Mistauke for Gudefornægtelſe, blev anflaget og 
maatte forlade Athenen. Han gif til Lampſaens, hvor 
han døde 3 Mar efter 72 Har gammel, Angaxagoras's 
Ørundfætning var: af Yntet bliver Intet. Han antog ders 
for ſom Pvincip for ale Legemer et Slags Atomer, der 
pare af ſamme Wafur, ſom de Legemer, de ſtulde danne. 
Diſſe Atemer, i og for fig felv uden Bevegelſe pare ſatte 
iBevagelſe af et andet, Ligeledes evigt fra Materien for— 
jelligt, aandeligt Princi. Saaledes fremkom Verden; 
be jordiſfe Dele. ſank & Følge bereg Tyngde nedad, medens 
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Mtheren ellet Ilden udbredede fig dyad; Stjernerne vare 
ham imidlertid og af jordiſt Natur, og Solen en gloende 
Steenmaſſe, ſtorre end Peloponnes. Melkeveien anſage 
han. ſaavelſom Regnbuen for et Gienfkin af Sollyſet. Gore 
den var ham flad og Maanen et morkt, beboeligt Legeme, 
fom fif Lys fra Solen; Cometerne vandrende Stjerners 
Han nægtede den objektive Gyldighed af de fandſelige Jagt— 
fagelfer, ſagde af Tingene ei vare ſaaledes beffafne. form 
Enhver troede, og paaſtod iblandt andet, at Sneen el var 
hvid men mørk; ſom Bandet, hvoraf den fom og hvori 
den opleſes. 

Anbante, Dvetfrift over muſtkalſte Stylker for 
at betegne en tydelig afmaalt rolig Bevægelfe, Den ev 
den tredie Grad i Muſikken og Opeſgangen fra. det Langs 
ſomme til det Hurtige. Andantino ftaaer imellem Yndante 
dg Allegretto, ev noget hurtigere end den forſte og noget 
langſommere end den ſidſte. Dette er dén almindelige 
Mening; andre paaſtaagae Andantino har en langfominere 
Bevegelſe end Andante. 

Andreas den bellige) en Broder fil den hellige 
Petrus og den førfte Difeipel; Chriftus valgte. Begge 
Brodre vare Ziffere, men forfode deres Meringsbei og 
fulgte Jeſus. Hans Skjebne efter Jeſu Dod er uviss 
Den fædvanlige Mening er at han nogen Tid efter blev 
forsfæftet, — Moffovitterne ære ham ſom den Apoſtel, der 
har bragt den Evangelium, og Skotterne fom. deres Landg 
Skytspatron. 

Andreasorden (fe Orden) 

— Andromaehe, Datter af Song Ectidiu & 
Theben i Cilicien og Heetorøg Gemalinde. . Efteg 
Troias Erobring blev hun Pyirhus; Achils Gon tik 
Deel. Han førte hende til Epirus, avlede fre Sønner mød 
hende, overlod hende fiden til Helenus, Heetors Bros * 

der, ſom hun ogſag fødte en Gøn. 

. Andromeda, Datter af den Ethidpiſte Konge 
Cepheus og Casfiopéla Moder og Datter 
vare af fjelden GHjønhed, Men, da hiin engang yralerf 
xoſte fig af, at hendes Dottre i Skjonhed overgik Nerel⸗ 
derne (om ei Juno fely) anvdabte de fornærmede Gudiris 
Der dere gader om Øevn; og hafi overſbommede el alene 
Cepheus's Diſtriet, men fendte ogfag et frygteligt Uhhre, 
dev friede med almindelig Forderbelſe. Hraklet erkicere— 
de, at Poſeidons Brede blot finde formildes, naar Cephe⸗ 
us braͤgte ſin Datter Uhyret til Bytte. Ethioperne tvang 
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Ham til at folge -Ovråfelfvaret, og den uffyldige Androme⸗ 
da blev fœngſtet Til en Klibpe og givet Uhyhret til Priis. 
Saaledes fandt Perſeus hende, da han med det fryg— 
telige Gorgonehøved i Haanden, paa ſin Pegaſus kom tilba— 
de fra Seieken over Reduſa. Rort af Medlldenhed og 
Fjerlighed lovede Helten at nedlægge Uhhret, hvis man 
gav ham Prindſeſſen fil Ægte: Dette lovede Faderen og 
holdt Ord. Til Exindring som Perſeus's Daad, fager 
— ved Pallas's Yndeſt blandt Stiernerne. (See 

erſeus). 

Anebrisma, Puwaarehéevelſe, enhver Udvbidelfe 
fåa ét eller andet Sted af en Pulsaate. Dette er den ægte 
Anevrisma. . Den uægte falder man, naar Arterie⸗ 
huden aabnes og Blodet træder ind i det nærliggende Net— 
bæv; den ſammenſatte Anebrisma er; naar den øvre Hud åf 
en Arterie er beffabiget og den indre Hud derved udvidet 
fig og Danner eu Sak; endelig den variføfe Anevrisma, 
VPuls Blodaarxehevelſe, naar Venen ved Aareladning bliz 
ver gjenhemflageli og tillige den øvre Hud af en underlige 
gende Arterie, hvorved Blodet frænger fra denné i hiin. 
Diffe Sygdommeé kunne blive farlige og foraarſage Døden, - 
hoiß de et forebygges eller curéres. 

Anfosi bekiendt Comootiſt, föd 1736. Han 
vår efterhaauden anſat ved forſtjellige Theatre i Kom, Ves 
nedig og London. Han arbetdede med Lethed og af hans 
Arbeider fortjener ifævr at nævneg il Avaro; il curloſo in» 
difcreto; og il Viåggiatori felici; 

Angarieb (Angårix) det Slags Hovérie fom Un⸗ 
derhavende mang udvede deres Herſkab med Vogne, For⸗ 
fpænd; Haandarbeide. Y Gøvæfenert falder man den Tjez 
nefte, Uiigarier, (om Privatſtippere maae viſe Staten paa 
Ovrighedens Befaling. 

Angler et tydfk Folk, der boede t det nuverende 
Hertugdom Magdeburg, oa fandfynligviig. beſatte Longo— 
bavdernes ældre Opholdsftæder, da diſſe havde” berøvet 
Theruſkerne den nordlige Halvdeel af deres Land. Da de 
nærmede fig Rhinen og det romerfÉe Land, finde dr dem ci 
mere under deres gamle SZavn. — Romerne - indbefattede 
dem under den — Binævnelfe af Chaucer og 
Gader, indtil Brittaniens Erobring gjorde dem bekiendte 
ſom et eget Folk, 9 det ste og 6te Aarhundred forenes 
de de flg med déred nordlige Naboer Sachſerne og erobrede 
under Savn åf Angel-Sachſer det nuværende Engelland; 
men Endeel bleb pag den danſte Halvoe ved Schlesvig, hvor 
enduu et Landſtab kaldes Angeln. 
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. Ungeld (MichaeD Bonaroti; fød 1474 
i Capreſe idet Florentinfe, død 1564 i Kom, viſte 
fit beundringsverdige Genie baade fom Maler, Billedbug= 
ger, Architeet og Digter: Dominieo de Brill 
bandai'o vår hang forſte Lærer i de fegnende Kunſter; 

- fiden nød han i den af Lorenzo de Mediei ſtiftede Kunſt— 
vie; Gartoldes, Underviisniiig £ Billedhuggeriet 

med faa meget Held, af han aleréde i fit 19de Har eopiere⸗ 
tede en gammel Satyrs Hoved i Marmor fil alle Kjenderes 
Beundring. Ikke mindre Opmarkſomhed vaklte han ſom 
Maler; faa han endog erholdt det hædrende Kald i Fore— 
hing med den foreLeonardo då Vinét, at pryd 
Raadſalen i Florents med .hiforife Kremſtillinger. Fi 
dette Brug uüdkaſtede han hiin beromte Carton; der fore— 

iller en Genie af den piſanſke Krig og roſes af Kjendere 
om Angelos fortræffelige Vork, hoorvel vi desværre el 

befidde den fuldftændig: Imidlertid håvde Pave Fu lis 
u 8 den 2den faldt ham til Rom og overdraget ham af 
—— et Gravminde for ſig. To Gange blev dette 

rbeid afbrudt; engang ved Michael Angelos forngrme- 
de Stolthed; en anden Gang ved famtidige Kunſtneres 
Misundelſe. Det var fornemmelig Bra mante og 
Giuliano da Sangallo, der dvertalede Paven; 
åt ladé det fertinffe Capel male af Midjael Angelo, då 
de vidſte at har endnu ikke havde forſogt ſig i Frefcomalés 
tier; og troede derved at ffaffe ham et Arbeide hvis ufuld⸗ 
komne üdforelſe vilde berøve ham Pavens Velvillle. Mis 
chael Angelo vægrede fig forgjeves, og fuldførte uagtet 
den fore Yilfærdighed; han blev tvungeri fil; i 20 Maane⸗ 
Der et Verk, hvorom Fernow med Rette dommer, af 
det meer ehd noget andet vifer Sunftrieven i fin rette origi— 
nale Storhed: Da Michael Angelo igjſen vilde tåge fat 

» Saa Gravmindet; døde Paven, og paa Léd den 10des 
Befaling maatte han nu gade til Flokents for at paatage 
fig Bygningen af Facaden ved St: Lauren s-Bibliotheket. 
Under Adrian 6te udarbeidede han nogle Støtter før Yulis 
us's Gråvmindé dg én Chriſtus, der ſiden blev opfiller & 
Rom i Kirken la Minerva: Clemens 7de kaldke ham 
igjen til Rom og overdrog ham Fuldforelſen af det nye Saz 
kriſtie og St. Laurentsbibliotheket i Florents. Dervaa 
fulgte nrolige Tider, efter hvis Forlob, han foruden de 
før mævnte Arbeider, endnu maåtte paatage fig af male 
den yderſte Dom i det ſextinſte Capel. Ugierne gik der 
boaarigé Kunſtner til et Vork, der kunde blive farligt fog 
hans Roes: Af Naturen tilboiellg til dybfindig Alvor; 
iſer fortrolig med og begeiſtret af Dantes uhyre Skildrin— 
ger, og ved Anatomſens tiafbridte Studium noöie befjendt 
med Mufklernes fEjultefte Spefanismus, befluttede han i os 
lelſen af fin Kraft at bane figen nye Vei for dette Arbeid 
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dg overtroffe ale fine Fotgjængere I SE Skrakbelige, i 
Omridſenes Styrke og Bevægelfernes Drifighed  Såalée 
des fuldendte han tsar et Malerie, der aldeles midlyffet & 
Coriipofition; uden Bærvdighed i det Øele; uden Adel og 
eventyrligt i det Enkelte, dog overalt viſer den ſtore og er— 
farne Kunſtner, og ev mere lærerig for Kunſtneren end be— 
hageligt for Kunſtynderes Folelſe og Smagen. — Hans ſid— 
ſte bethdelige Verker i Malerkunſten vare to ſtore Malerier i 
det paulinſte Cabel, Paulus's Fald og Petrusb's Korsfeſtelſe 
J Billedhuggeriet udarbeidede han Chriſti Nedtagelſe af 
Rorfet, fire Figurer af et eneſte Stykke Marmor, fintede 
desuden Anlægget af Fæfiningsværferne ved eu Deel af 
Staden, de Forge. faldet; og maatte tillige 1546 paatage 
fig Peterskirkens Bygning. Han udfaftede i r4 Dage ert 
Plan, hertil, og valgte paa tive Figuren af. et greſt Kors; 
udvidede Korſets Tribune og begge Toerſtibene, ſtettede 
Kuppelen påa ett faſt Munr pg udfafede Forſiden efter Mon— 
ſteret af Pautheens Forſal. Han oplevede ikke denne 
Plans üdforelſe, ſom efter hans Død. blev noget forandret, 
Desuden raatøg hal fig Bygningen af Campidoglio, det 
farneſiſke Jallads og mange andre, — Øgfåa hans yuga 
ningsarbeider udmerke fig ved Storhed og Sriſtighed; 
men i fine Prydelſer yifer fig ofte hang utæmmede og uds 
frvævende Phantaffe, der forefræffer det Ufædvanlige og 
Nye for det Simple 04 Smagfulde: — Hans Digte, -hvil- 
Fe han (elv. kuün anfaae for Phantaſte-Leeg og Tidsfordrivs 
indeholde ligeledes umiskjendelige Beviſer paa ét ſtort 
Talent. De findes. 1 forffjellige Samlinger, ogſaa entel⸗ 
fe, Hans proſaiſte VBorker (Forelgsninger, Taler, Cica 
clate DD. €: ſpogefulde akademiſte Fovelæsninger) findes i 
Samlingen af. Profa fiorentine, pg hans Breve i Bottaris 
Littére pittøriche: É 

Anglaiſe, (hos Engelæenderne Country - Dance; 
bodtaf pi urigtig have gjort Contres Dands) er en Dands 
af en livfuld .Charaeteer, . hvortil Melodierne ere meet 
og mindre hurtige ag indflædte i lige og ulige Tacters 

Anglicéanſke eller engelſke Kirfe. 9 Begyndel⸗ 
ſen af det 16de Aarhundred fon Henrif goe i Uenighed 
med Paven, der ei vilde tillade hans Skilsmiſſe med Caͤ⸗ 
fharina af Arragonien. Henrik ophævede. derfor Tåvenis 
Herredemine i Engelland eg udnævnte fig felv til Kirkens 
Overhoved. Dog vedblev han at følge den eatholffe ære og 
forfulgte endog Proteſtanterne med Strenghed. Ed— 
vard éte befordrede vel Reformationen, men bånd So— 
fer M arie vifte fig fom en heftig Forfslgerfke af denne 
Tære, Der ført blev fuldfommen indfort og befæfet under 
Dronniiig Eliſabethe Engeland antog Scweizer⸗ 
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reformatorernes Lerdomme og udøjér ſaaledes en Deel af + 
den reformeerte Kirke. Dog adffiller den engelffe Kirke ſig 
paa en mærtelig Maade fra den reformeerte Religion t,an- 
dre Lande, derved at den har beholdt adffillige fra Catho— 
licismen nedſtammende Foreſtillingsmagder og Gfilfe og 
indført en mere ceremonial Cultus. Den flager ligefom . 
i Midten af Catholiciemus og Proteſtantismus og afviger 
tfær deri fra de øvrige reformeerte Menigheder, at den an=" 
feer den bifoppelige Verdighed for em guddommelig 0 
nødvendig SYndretning, paafaaer en uafbrudt Følge a 
retmeæsſige Biſkopper Tige fra Chriſtendommens Udbredelſe, 
tilffriver Kirkefedrenes Udſagn en ſtor Anſeelſe og frræber 
noie at iagttage de forſte Aarhundredes Kirkeſkkikke. Den— 
net Engelland og Irland herffende Kirke kaldes den b i- 
foppelige eller epiſedpale. Men iffe ale 

Engellændere høre til denne Kirke. Mange vare misfor- 
noiede med, af man beholdt faa meget af de catholfe Skik— 
fe, og dannede fig et eget kirkeligt Selſtab, ſom man kal— 
der Presbyterianer, Independenter eller 
og Congregationalifter. Independenterne 
adffille fig fornemmelig fra de Epiſeopale Derved at de fore 
Fafte den biſkoppelige Regjering, have en fuldkommen de. 
mokratiſt Forfatning og en ſimplere Cultus. Øen pres— 
byterianſte Kirke er Kerifende i Gfotfand. — Den engelfke 
Kirfe er paa det noieſte forenet med Statsforfatningen, 
dens færere have betydelige, Indkomſter og ſtore Rettighe— 
der. Den'engelffe hoiere Geiſtlighed har. ogfaa udmærfet 
fig ved Liberalitet, viden kabelig Dannelſe og Hengivenhed 
til Fædrenelandets Forfatning. Den engelfe Kirke bar 
havt mange: ypperlige Talere, f. Cr. Tillotfou, 
Gregory, begge Erſktiner, Sterne; £e 
band, Ghortin, Dodd, Gerard, White øg 
SB la ir; adfillige af dem ere ogfaa bekjendte i andre Bis 
denſtabers Fag. 

Ankarſtrom (Johan Jacob) Guſtav zdies Mot⸗ 
det, var i Beghndelſen Page ved det fongelige ſpenſke Hof, 
derpaa Underofficier ved Livregimentet og ſiden Fandrik 
ved Livpagten. Hans Fader var Oberſtlieutenant oa Ride 
der Taf. Gværdordenens Ankarſtrom havde en lidenſtabelig 
og mork Characteer og vifte en beſtandig Misſornoielfe 
med Guſtab — —* hyorded denne indſkren⸗ 
Fede det ſpenſte Rigstaad og den ſpenſte Adel og udvidede 
Kongemagten. Hertil kom endnu Privathad over en tabt 
Proces. J Aaret 1783 ff ban fin AffFeed, giftede fig, 
drog paa Landet; men kom igjen ti Stockholm 1790. Dan 

enede fig med. flere Adelsmand og befluttede Kongens 
od. Unkarſtrom bad af overlade fig Udterelien, men 
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Greverne Ribbing og Horn frede) med ham derom; 
de kaſtede deriov Lod, og Loddet traf Ankarſtrom. Kon⸗ 
gen havde, ſammenkaldt en Rigsdag i Gejle, og de Sam— 
menfvorne gif derhen; men fandt ingen Leilighed tit af 
udføre deres Plan. Rigsdagens Beſlutning forbittrede 
dem endnu meer. Kongen fom tilbage til Stockholm og 
man vidfte af han den 5de Marts vilde beføge Maſteraden. 
Ser befuttede man at myrde bam. For af man et Fulde 

. tage Feil af Perfonen, tiltalte Grev Horn Kongen med 
et: „God Dag ſtjonne Maſte.“ Strax ffiød Ankarſtrom 
paa Kongen, der gik ved Siden af Grev von Eſſen, kaſtede 
Piſtolen og tabte fig blandt Mængden Hang bortfafede 
Sgaaben.bleve hang Forvædere, han blev greben, tilſtod ſin 
Forbrydelſe, men vægrede fig ſtandhaftig at forraade ſine 
Medſammenſpvorne. Man anlagde Proces. imod ham, 
og hang Dodsdom faldt den 29de April 1792. Han blev 
adftillige Dage pidſket, og endelig paa en Katre bragt tik 
Metterftedet, Han vifte den førfte Rolighed, rofte fig af fin 
Forbrydelſe og endfe fit Liv 31 Aar gammel. Greverne 
Horn, Ribbing og Oberf Lil lien horn bleve 

ſtedſe landsforviiſte, men fun Ankarſtrom blev henret⸗ 
tet. 

Anker kaldes a) i Bygningskunſten forſtjellige 
Slags krumme Klammere og Hager af Jern, hvorved mar 
befæfter fore Stene, Bielker 26. til hinanden i Bygninger. 
b) Unferet paa et Skib er et Bærftøi af Jern, hvorved Ski⸗ 
bene holdes fat paa et vift Sted i Søer eller Floder. DE 
ere af forſtjellig Srtørrelfe og Vægt fea 25 til 6000 
Pund. Dens fpidfe Hager tage fat i Habgrunden naar 
Ankeret er kaſtet og holde Skibet faſt. Naar man igjen 
vil feile, lettes Ankeret ved Hjelp af Spillet, hvorom Ans 
fertouget Dreier fig. Bed Ankertouget findes et Stykke 
Træe, der foommer oven paa Bandet og tilfjendegiver 
hvor Ankret ligger. 

Unna, den ſidſte Green af det ulykkelige ſtuartſtke 
Huus Saa Storbrittaniens Throne. Uagtet hendes ind— 
ffrænfede Aandsgaver, var hendes Regjering dog riig pag 
ſtore Begivenheder, og. uagtet hendes zalmindelige Hieer— 
tets Godhed, nodtes hun af Omftændighederne til af bands 
lyfe fin Familie, hvis Gjenindfættelfe hun dog onfkede. 
Hun var fød i Twickenham ved London 1664. Hun var den 
aden Datter af Jaeob den 2dens, dengang Hertug af York, 
FEgtefab, med Unna Hyde, Datter af Minifteren 
Elarendon. endeg gader var endnu iffe gaaet 
orer til den cathohſke Religion og Anna blev opdragen é 
den engelffe Kirkes Grundſetninger og 1633 gift med 
Prinds Georg, (Jorgen) Broder til Chriſtian ste-af Dan: 
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mark. Med Jacob ꝛdens Uffættelfe havbe Unna gjerne 
fulgt fin Fader, men bun blev. af Lord ChurØbil, ſiden 
Hertug af Marlborough naffen fvungen til at gaae over 
pan Seierherrens Partie, og beſteeg endelig; efter at hen⸗ 
des Soſter Maria var død 1684, og Vilhelm af Osanien 
1702 den engelſke Throne, og blev en lang Tid beherſtet 
af Marlborough og hang Gemalinde. Alle Pa tier ſyntes 
at kappes om, bvo der budt kunde medtage den nye Dron⸗ 
ning. Torys var tilfreds med at Regje ingen var kom— 
met fil en Datter af Jacob 2, og haabede ſnart at ſee hane 
mandlige Afkom tilbagekaldet. Wbigpastiet glædede fig 
ved at fee Dronninaen følge Vilhelm 3dies politiſte Paner 
og modfætte fig Ludvig 14des Herffefyge, Hun tog Deel i 
den fpanfe Guccesfionsfrig; hendes, General Marl b o-= 
rough vandt dere Seiere over de Franffe og i Freden til 
Utrecht erholdt Engelland, Gibralfar, M'narfa og Moes 
Skotiand. Under Unna: blev Engelland og Skotland noi— 
ere forenede under Ravn af Storbrittanien, og Thronfol⸗ 
en beſtemt dere hannoverſke Huus, hvor gjerne Dronningen 

bande Faffet fin Broder ſamme. Jacob 3die forføgte, fore 
gjæves en Landgang paa Skotland; Anna undertegnede en 
Bekjendtagjorelſe, hvori en Belonning ſattes paa hans Ho⸗ 
ved. Af 17 Børn, bun havde havt, blev ungen i live, og 

ſom Enke paa 44 War vilde hun er give efter for Paelamen⸗ 
tets Bonner at indgaae et not Wateſkab, rimeligvis for 
ei at lægge nogen Hindring 4 Veien fer fin Families Gien— 
indſettelſe. — Hun tænfre mu pan at overgive den hele 
Statsforvaltning til Forny + VWartiet,. — Hertuginden af 
Marlborough tabte fin: Ynddydele; — Godolphin, 
Gunderland, Gommers, Walpole gtt af; 
og deres Plads beſattes af Harley (fden Greve af Ore 
ford) Bolingbroke, Rocheſfter og dere, og 
Parlamentet oploſtes. Man 'Muttede Fred ou Marlbo— 
rough blev anklaget, afſat og forviiſt. Uagtet de Skridt 
Unna: offentlig gjorde mod fin Broder, fyntes det dog for 
hun et opgav Haaber om iglen at fiffre ham Tåronfølgen, 
men det uforfonlige Fiendffab imellem Oxford og Boling— 

broke hindrede hende deri. Bekymret over ef af fage fit hem= 
melige Ønfe opfyldt forfaldt hun til Svaahed oq Letbor— 
gie og dode den 20 Juli 71714. De Ord: „O min fjere Bro⸗ 
der, hvor »beflager jeg dig“, ſom hun uttrede paa ſin 
Dodsſeng røbe hendes Hemmelighed. — Annas Regjering 
var ci allene ubmærfet ved de Engelſkes Babendaad, men 
og ved litteraire Frembringelſer. Unter hende levede 
Prior, Pope, Addiſen, Swift Conaréve, 
Parnell, Rowe, Steele, Arbuthnot, Young, 
Thomſon, Lady Montague ag flere, hvis 

' 2 



00 Ann 

Mandsværfer gjøre dette Tidsrum ligefaa mærkværdigt for 
Engelland fom Ludvig 14des Tidsalder for Frankerig. 

Anna Iwanovna, Keiſerinde af Rusland, fod 
1693, var en Datter af Peter den ſtores Broder Iwan, 

giftede fig med Hertugen af Curland, blev Enke og beſteeg 
Czarernes Throne 1730 ved en Jutrigue, ſom fortjener af 
erindres. Peter den 2den, em Son af den ulykkelige Alex— 
ig døde i fit 16de Yar: de unge Fyrſter, Iwan og Ba— 
fil Dolgorueky havde ført Regjeringen under Vei— 
ledning af den gamle Kanzler Oftermann. Da dene 
ne fmigrede fig med at beholde fin Anſeelſe under en Fyrſt⸗ 
inde, ſom han havde givet den forſte Underviisning i Lœos— 
ning, anvendte han al fin Indſlydelſe for af overtale Se— 
natet og det Moſtau forſamlede Store til at overgive Her— 
tuginden af Curland Kronen. Saaledes blev Anna foͤre⸗ 
truffet begge Peter den ſtores Døttre og det blev overdra⸗ 
get Baſil Dolgorucky at filfjendegive hende Nationens 
Valg. Da han traadte ind fil hende, fandt han en flet 
flædt Mand : Bærelfet, fom han gav Tegn til at forfoie 

. fig bort. Denne var er tilboielig til af adlyde, og, da 
Dolgorucky fog ham ved Armen forat føre ham til Soren, 

- hindrede Anna ham. Hun alt for ſnart lerte Dolgoru⸗ 
ckyrne at fjende denne Mands det var Crnft Yohan 
af Biron, der under Annas Beftyttelſe beherſkede 
Rusland. Anna, ſom i Beqgyndelſen havde lovet at bort— 
fjerne fin Indling, og modificere Czarernes uindfræntede 
Magt, var neppe kommen paa Thronen før hun vægrede 
fig ved at opfylde begge Dele, og vifte fig ſom alle Ruͤſſers 
Seloherſkerinde. Biron fatte nu et længer nogen Grondſer 
for fin voldfomme Ergjerrighed. Dolgoruckyerne bleve 
de førita Ofre for famme. De bleve deels henrettede, deels 
forviiſte. Samme Skjebne håvde deres Venner. Henved 
12000 Menneſker døde paa Schaffottet, dg ver 260600 for⸗ 
vides til Siberiens æørtener, Flere Gange kal Keiferin: 
den have faftet fig for hans Fodder og forgjeves anvendt 
Taarer og Bønner for. at formilde ham. Uagtet Adelens » 
Modſtand, der fad Aar iforveien ei havde villet erkjende 
ham fom ſimpel Adelsmand, blev han efter Keiſerindens 
Billie udnævnt til Herfug af Curland. Imidlertid maae 
man dog tilſtage, at Biron, uagtet fit Thrannie, udvides 
de Ruslands Magt og fEaffede det Agtelſe. Aung udnævn- 
te ham døende til Regent 1 Prinds Iwans Mindreaarig— 
hed; men denne fvage Fyrſtindes ſidſte Billie blev et op⸗ 
fyldt. Hun døde 1740, , 

Annater, et Aars ordentlige Indkomſter, det 
hl givet Paven af et geifligt Embede ved Bullers Hdde 
ing. " 
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Annuiteter ere et Slags Livrenter, der træffes 
mod 1ndifudte Penge, fornemmelig af den eiigelfe Bank. 

Anodyna Caf det græffe odvvy og æ privativum,) 
fmerteftillende Midler. Diſſe ere af meget forſtjellig Na—⸗ 
tur efter Smertens Beſkaffenhed. Da man allerede fra de, 
ældfte Tider bemerkede denne Egenfkab 1 en hoi Grad hos 
Valmuen, faldte man almindelig alle Mixturer hvori Opi— 
um fandtes, et Anodynum. ( 

Anomalie betyder Afvigelſe fra Regelen. Det 
Afvigende kaldes Anomalon, Anomaliſt. Man bruget 
dette Udtryk fornemmelig iGrammatiken. 

Anquetil du Perron (Abraham Hygeinthe) 
cen af de meeft udmærfede Orientaliſter i det 18de Aarhun» 
dred, blev fød i Paris 7de Dec, 1731, Efterat han der 
havde fuldendt fine Studeringer med Udmærfelfe og er— 
hvervet fig én teinmelig omfattende KundFab i det Hebrai— 
fe, lagde han fig i Auxerre og Ammersfort efter Theologie, 
men fandt langt mere Tillokkelſe i Studiet af det hebra— 
iſke, arabiffe og verfilfe Sprog. "Han gif derfor igjen til 
Paris og tildrog fig ved fin udtrættede Flid paa Bibliothe— 
Fet Abbed Salliers Opmærkfombed, ſom var Ops 
fynsmand over Manuſeripterne. Denne gjorde ham be— 
kjendt for fine Venner, fom ffaffede ham en lille Indkomſt 
ſom Dyrker af de orientalſfe Syrog. Neppe var. denne - 
Opmuntting bleven ham til Deel, før han tilfældigvis 
fle fat paa nogle Glade af et Zend-Manuſeript. Nu hav— 
de han. et længer nogen Roe. Indien var Maalet for hans 
Onſker. Han fartede denne Beſſlutning at reiſe derhen for. 
at opdage Perſernes hellige Bøger, og fænfte fun paa Mid: 
[ev fil üdförelſen. Lejligheden fyntes ham gunſtig: i & 
Orient udruſtedes en Expedition til Indien, men hans Be— 
ytteres Beſtrebelſer at faae ham med, vare forgieves. 
ans Iver forøgedes ved diſſe Hindringer; Anquetil gik 

til Hvervecapitainen, tog Tjenefte og reiſte ſom gemeen 
Soldat med Tornyſteret paa Ryggen, den 7de Nov. 1754 
fra Paris, Saaſnart hans Velyndere hørte dette, ilede 
de til Miniſteren, fom i billig Forundring over en ſaa ſiel⸗ 
den Iver for Bidenfaberne, tilſtod ham frie Reiſe, Ca: 
pitains Soft og en aatlig Gage. Efter 9 Maaneders Rei⸗— 
fe landede Anquetil den 10 Aug. 1755 i Pondichery. Saa— 
fnart han der havde lært det Pyyerfife, gik han til Chan— 
dernagore, hvot' han. haabede af kunne ſtudere Sanſerit. 
J dette Daab. faae han fig. ffuffet og var i Begreb med, 
tgjensat reiſe bort, da en Sygdom overfaldt ham, af hvil 
Fen ban kom fig langſomt; og neppe var denne Fare forbi, 
før Krigen udbrsdimellem. Frankerig og Engelland. Chan— 
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dernagore blev indtaget, va Unquetil, der frygtede før af 
forjeife fin hele Reiſes Henſigt, beſlüttede tilfods at vens 
De tilbage til Pondichereh. Efter en msifommelig og fare 
Fig Reiſe af meer eud fre Maaneder antom ban der, fandt 
een af fine Brødre, der var kommen frå granferig ; og inde 
ffibede fig med ham til Surate. Men for at lære at kjen—⸗ 
Be Landet, ligeſom forhen Coromandel» Kyften gif han é 
Land ved Mahe og teiffe til Fods til Surate. Her lyfk des 
det ham ved Standhaftighed og Underdanighed at fang 
Bugt med nogle verfife Preſters Betæenkeligheder. De 
underviidebamiZend og Pehlwi faa vidt, at han 
kunde overfætte en Ordbog og nogle andre Verker af biſſe 
Sprog. Han befluttede derpaa i Benares at ſtudere Hin— 
duernes prog, Antiquiteter og hellige Love, da Erobrin— 
gen af Pondichery tvang ham til at forlade Indien Han 
gik ombord paa et engelſt Skib, kom til London. levede 
der nøgen Tid, beføgte Orford og kom den 4de Mai 1762 
tilbage til Paris uden Formue og uden Tragten efter ſam— 
me, men med en Skat af 180 Manuſcripter o2 andre Gjels 
denheder. Abbed BGarthelemy og hans andre Venner ſtaf⸗— 
fede ham en Penſton med Titel og Embede ſom Tolk i de 
øferlandfe Sprog ved det fongelige Bibliothek. 1763 
blev ban Medlem af Akademiet for de ſtjonne Videnſtaber. 
Nu begyndte Anquetil at. forarbeide de faa moiſommelig 
ſamlede Materialier. Lidt efter lidt udfom Zenda— 
vefta, Øfterlændernes Lovgivning, 
hang hifforiffe og gedograpbhiffe Under 
føgelfer over Indien og hans Værf over Han— 
delen. Siden forffyrrede Revolutionen hans Rolighed. 
For at unddrage fig dens Skrotkeſeener, afbrød han alle 
finé Forbindelſer, indſluttede fig i fit Kammer, havde ins 
gen anden G mn end fine Boger og ingen anden Forfrifelfe - 
end Érindrinnen om fine fjære Braminer og Parfer. Frug— 
terne af dette Piv var hang Verk PInde en rapport avec ? 
Turope, og de iffe opdagel;ae Hemmeligbeder; en Overſat⸗ 
telfe af et berſiſt Udtog af Vedam i det Latinſke. Da Nas 
tionalinſtitutet organiſeredes, udnævnte; man Anquetil til 
Medlem. Han bad dog” fnart om fin Aſſkeed og døde den 
17 Jan. 1805, fvæffet ved beſtandige Arbeider og en hoiſt 
ſparſom fevemaade. En omfattende Lerdom, Kundeab 
i næften alle eutopæiffe Gprog og en raſtlos Birffombed 
vare hos Anquetil forenet med den reneſte Sandbedstjeve 
lighed, en fund Pbiloſophie, en fjelden Uegennyttighed og 
et fortræffeligt Hjerte. - 

Anſkuelſeslære faldes Peßalozzi Anviisningen til 
fin Methode af bringe Born fil Bevidſthed om, Forhold i 
Tal og Maal d. e. til Unde vlisning i Regning eg Gee— 
metrie, fordi han derved arbejder paa at fætte Børnene 
iſtand til fandfelig at anffue de conſtruerende Støvrelfer i 
alle deres Dele med Selevirkſomhed. 
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'Unsaatius eler Anſcharius, bekjendt under: 
Mann af Nordens Apoſtel var fød gox i de frane 

ſte Naderlande og begav fig iſit 12te Aar i Klofteret Corbei 
eler Corveyu.. Herfra gif han i fit 16de Aar med Ens 
deel andre Munke til Ryes Corbei i Weſtphalen, bydrfra 
han 226 kaldtes til Danmark for at udbrede Chriſtendom— 
mén. Indvortes Uroligheder havde nemlig nødt Prind⸗ 
ferne Harald od Erik til at ſode Beffyttelfe hos 
Ludvig den fromme. De danffe Prindſer lode fig 
dobe, og Keiſeren ſendte dem hjem til Yylland med HØjelpes 
fropper og paalagde dem tillige at ſorge for Chriſtendom— 
mens Udbredelſe, hvorfor Ansgarius fulgte med dem tilli— 
gemed Gaubert, fom han havde valgt til fin Medhiel— 
per. Diſſe drog til det Ynderfte af Riget og prædifede 
Chriſtendommen, fom lidt efter lidt udbrededes uagtet den 
Modſtand den fandt. Flere Lærere fra Tydſtland og Frans 
Ferig droge til Danmark, og Ansgar anlagde en Skole, 
hvori han opdeng 12. af Landets Indfodte før at bruge dem 
fom fine Medhſelpere. Han gif nu og til Sverrig t Aaret 
827 Dog omvendte en Konge, ſom refiderede i Birke; paa en 
anden Reiſe didhen bevirfebe han Tilladelfe for Enhver at 
befjende fig til hvilken Religion ban vilde, og de chriſtne 
Præfer fif Frihed at predike og bygge Kirker. Keiſeren 
udnævnte ham derpaa til Erkebiſkopi Hamburg, hvorfra 
han fFlifde have Tilfyn med Kirkerne i Norden. Han fore 
fynede næ ei alene de nye Menigheder i Danmark med La— 
tere, men beføgte dem ofte felp for at opmuntre den til 
Standhaftighed — Desuagtet vedblev Chriſtendommen 
at finde ſtor Modſtand og Hedningerne angrebe og forſtyr— 

rede i Aaret 845 Staden Hamburg, - hvorfor Erfebifpefæs 
det forflyttedes til Bremen 847. Fra denne Tid virkede 
Ansgarius Alt hvyad mueligt var for at fremme Chriſten— 
Dommens Gag og han er derfor med Rette bleven faldet 
ordens. Apoſtel. Han døde 865 og. fortjener billig Roes 
for den Iver bvormed han gif Farer og Befværligheder i 
Møde for at befordre Religionens Udbredelſe. 

Anſon eorg) hvis Savn glimrer i den engelſke 
Soefarts Aarbøger, var fød 1697 i Shugborough i Staf⸗ 
fordſhire og helligede fig tidlig den Stand, hvori han ſtul⸗ 
de forevige ſig. J fit 19 Aar tente fan, ſom Sefondlieue 
tenant under John Norris 1: Øfterføen og i Aarene 1717 og 
1718 under Georg Byng imod Gyanierne. Fra 1724 til 
1735 gik han tre Gange til Sydearolina og anlagde der 
Stedet Anſonborrough. J Aarene 1738-09 1739 gjorde 
ban en ade Reife til Kyferne af Guinea oa Amerika og nod⸗ 
fe uden Fiendtligheder Frankmandene til ei at forurolige 
den engelTe Handel. Da Minifteriet paa denne Tid an» 
ſaae et Brud med Spanien for uundgaaeligt, Fajicde det 
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Hinene paa Anſon og udnævnte ham fil Anføter for en 
Flaade i Sydhavet, der fulde ødelægge Spaniernes Han— 
del og Colonier der. Uagtet Anſons Virkſomhed varede 

Udruſtningerne næften ef Aar og indkrenkedes mod den op- 
rindelige Plan fils ſtorre og tre mindre Fartoier, der førte 
1400 Mand. San forlod med denne Flotille Engellaud 
den 18de Sept. 1740, og blev ved Udſeilingen af Le Mai- 
tes Strade overfaldet af frygtelige Storme, der i fre 
Maaneder hindrede ham fra af omferle Cap Horn. % den— 
ne Tid leed Mandſkabet meget af Sygdomme ſamt Mangel 
paa Band og Levnetsmidler. Anſon Tildtes fra fine ovri— 
e Skibe og fom fil Juan Fernandes, hvor tre andre - af 

bans Skibe ligeledes indfandt fig, men i den beklageligſte 
Tilſtand. Da Mandkabet var fommet fig noget lob ban 
paa nye ud, gjorde adfillige Priſer, tog og spbrændte Sta— 
den Payta. Efterat ban længe forgjeves havde luret paa 
Den vige Manilla-Galleon, faae han fig nødt til et allene at 
Dybrænde en ſtor Deel af Byttet, men ogſaa de to andre 
Skibe for at kunne tilborlig bemande det eneſte, han nu 
beholdt (Centurion) og med hvilfet han reddede fig til Tini— 
an, gen af Tyveserne. Her foreffod ham en nye Ulykke. 
Anſon var i Land med 133, af fine Folk, da en Orfan drev 
Skibet bort fra fit Sted. Frygt for i denne Tilftand at 
overfaldes af Spanierne, og behandles ſom æreløfe Fribyt— 
tere, forøgede det SÉræffelige i deres Stilling. Dog tab— 
te Auſon ikke Modet. Man begyndte ſtrax paa af bygge et 
lille Fartet man fandt paa, Øen, ſtsrre. Anſon arbeidede 
ſom de andre med faa megen Koldblodighed, af man et 
fulde mærfe nogen Forandring i hans Miner undtagen ét 
det Hieblik, daman forkyndte ham af Centurion [od ſig til— 
fyne og føgte af vindg Land. Efter nogle Ugers Rolighed, 
ferlede han til Macao, og her udfaftede han den driſtige 

Plan at borttage Galeonen fra Acapulco. J denne Hen— 
figt udfpredte han dét Rygte, at han var vendt filbage 
til Europa, men iftedet derfor vendte han fig mod Phillip— 
pinerne og krydſede ved Forbjerget Spiritoſanto. Efter 
en Maaneds ufaalmodige Venten ff man Øte paa Galeo— 
nen, der i Tillid til fin Overlægenhed begyndte Fogtnin— 
gen. Men Engellændernes Tapperhed ſeirede, og Galeonen 
hvis Vardie beløb fig til 400000 Pund Sterl. blev tagen; 
vet forhen gjorte Bytte beløb fig til 600000 Pund; og med 
diffe uhyre Rigdomme vendte han. tilbage til Macao, folg- 
fe fin Priſe, og paaſtod med Kraft fit Flags Ret imod den 
chineſi ke Regjering i Canton. "Denne Stads Redning fra 
en ſtrakkelig Ildebrand, ſtyldedes fornemmelig ham og 
hans Folk. — Herfra ſeilede han tilbage til Europa; lob 
uden af blive opdaget af den franfe Flaade ind i Kanalen 
og ankom til Spithead den 15de Juni 1744 efter en gravæ- 
relfe af tre Aar og ni Maaneder," Denne Reiſe var af for 
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Vigtighed for Geographien og iſer for Nautiken ved den 
nøiere Underſogelſe af ubefjenste Have og Kyſter; og den 

"under Anſons egen Beſtyrelſe forfattede Befkrivelſe af fam- 
me har giort Berden befjendt med Reſultaterne af ſamme, 
ffjent egentlig! videnſkabelig Teudens mangler den. Anſon 
blev efter fin Tilbaͤgekomſt forſt Contreadmiral af det hvis 
de og derneſt Vicegdmiral af det blage Flag og Parla— 
menkslem. Hans Seier over den franſte Admiral Jonqui— 

' ere ved Cap Finiſterre 1747; fEaffede ham Vatrsværdighe- 
den og Tifel af Viceadmiral af Engelland. Kongen op— 
hoiede ham fil Lord af Go berton ogs 4 Aar efter til 
førfte Lord i Udirivaliteter. J dette Embede maatte han 
taale den Bebreidelfe at han var Skyldei Minorcas Tob, 
da han ci fidlig nof havde ſorget for en Flaade til ſammes 
korſpar; han traf fig derfor ud af fit Embede. J Uaret 
1758 commanderede ban Blokaden for Breft og underføtte« 
de Engellændernes Landgang ved St, Malo og Cherbourg 
og optog den filbagedrevne Armee i fine Skibe. Endelig 
1761. fif han den hoieſte Admirals Bærdighed og blev Com« 
mandant en Chef paa den Flaade, der ffulde føre Dronnin— 
gen til Engelland. Gan døde pludfelist 1762 paa fit Gods 
Moor⸗Park uden at efterlade Børn. 

Untæus, Neptuns og Jordens Fjæmpemæsfige 
Son, ſom boede i en Hule i Libyen og tvang enhver anfome 
mende Fremmed til Kamp. Stedſe forſynet med nye 

Kraft af fin Moder, faa længe han berørte hende, dræbte 
han allé og plantede deres Hjerneffaler omkring fin Bolig. 
Men Herkules, ſom han ved fin Ankomſt til Libyen, opfors 
drede til Kamp morkede ftrar, hvorfor han var uovervinde- 
lig, fattede ham om Livet og qvalte ham i det han holdt 
ham fvævende i Luften. 

Antenor, en Trojanerſog Son af Mſintes og 
Cleomeftra. Hos Homer forekommer han ſom en klog 
Olding. Han herbergerede Ulyſſes og Menelaus under 
deres Ophold i Troja, ledſagede Priamus til Kampplad— 
fon, da et Forbund Fulde flutte3, og foreſlog efter Ajax's 
og Hectors Tvefamp, ſtjont forgjeves at tilbagegive Hele— 
na. Formodentlig heraf har man luttet at Antenor var 
en Ben, af Græferne; og derpaa grundet Sagnet om hans 
Forræderie. Hau ffal have ſtaffet Græferne Pallædtum, 
givet dem Tegn til Indbrud med en Lygte fra Muren, ja 
felv have aabnet den berygtede Het. Hans Huus blev ſpa— 
tet ved Plyndringen, hvortil rimeligt Aarſagen var hang 
Gjeftevenffab med Menelaus. Han felv blev reddet lige— 
fom Æneas og Stifter af ct nyt Dynaſtie. Efterretnin? 
erne herom lyde forſtjelligt. Meeſt bekjendt er det, og— 
* af Virgil optagne Sagn, at han tilligemed fine Son: 

[4 
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ner vandrede til Thraeien, og et gaaet derfra meb Heneter⸗ 
ne fil Italien, hvor han grundede den henetiſte Provinds 
pg Patabium (Padua). 

Anteros, t Zabelæren Gjenklerlighedens Gud. 
De Gamle fortælle, at Eros, Kigrlighedens Gud ei fna- 
rere var voxen før hans Moder fødte hans Broder Anteros 
ved Mars. Efter nogle nyere Fortolkere er dog Anteros 
en Kjerligheden ſiendſt Guddom eller Antipathie. 

Anthologie (GBlomſterſamling). I Oldtiden 
foranfaltedes flere Samlenger af ſmaae, meeft epigram⸗ 
matiſke Digte af forſtlelige Forfattere, ſom udmærtede 
fig ved fortrinlig SÉjønhed og Naivitet + Tanker, Bens 
dinger og Udtryk. Øen førfe Gamler af derte Slags var 
Meleager, en Gyver, der omtven! go Mar for Chr. gjotø 
de et Valg af fine egne og andres Digte; Philippus 
af Thesſalonica gijocde det famme "rimeligt | t& 
Trajans Tid; Diogenianus Herakleota under 
Hadrian; Strato i det andet Aacthundred efter Che., 
fom forøgede den meleagerſte Gamling og Agathias 
i det 6te Aarhundred, der fun ſamlede nyere Stuffer i 7 
Bøger. Alle diffe Samlinger ere tabte. To, fenere eie 
vi endnu, veneneaf Conſtantinus Kephalas 
fra det rode Aarhundred og den anden af Marimus 
Wlanude$ i r4de Uarhundred. Denne fidfig, en Munk 
fra Conſtantinopel fordærvede ved ſit ſmagloſe Balg af 
Kephalas Anthologie det Forraad, man havde, fnavere end 
han formerede det. Dette ſidſte Lære er det almindelisſte 
og indeholder 7 Beoger. Kun i enfelte Dele femmer ben 
obereens med Kephalas, der har vedligeholdt fig i en eneſte 
Coder, ſom kom fra Heidelberg til Rom og derfra 1797 til 
Paris. — Flere nyere have ſamlet Anthologier. 

Anthropolither, Forſteninger af menneſtelige 
Legemer eller Legemsdele (See Forſtening). 

Antbropologie Caf det græffe zvdporos og 
Xoy/oc) betyder Menneffets hele Naturhißorie, i den For—⸗ 
ſtand, man almindelig bruger Ordet hos os, nemlig faa 
Meget af den hele Maſſe af Kundſkaber om Mennefkets 
phufife og aandige Natur, der er nødvendigt for ethvert 
dannet Mennefke for af fæve at fjende fig felv nogenlunde. " 
Herhid hører altfaa af Anatomie og Phyſiolo— 
gie fan meget fom fvater til hiin Henfigt for at fjende 
Pegeinets Bygning og Dele, ſamt diffeg Forretninger; vis 
dere af Pſychologien hvad den af Erfaringen læs 
rer om Sjelen, dens Egenffaber og Ebner. 
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Anthropomorphismus er Overforelſe af 
faadanne Egenſkaber, der høre til Sandfeverdenen paa 
SBæfener uden for: Gamme ifær paa. Guddommen. Da den 
har fin Grund i den mennefelige Naturs Indkrenkelſe, 
Og i den Beſtrabelſe at foreftille fig det Overfandfelige uns 
der fandfelige Billeder, faa fandt denne Foreſtilling for» 
nemmelig Gted i Menneſkehedens Barndoms Alder, da 
den endnu et funde hæve fig til Tanfen om et overfandfen 
figt Veſen. Den genvefe Anthropomorphismus benhsrer 
fil hiin Tidsalder, der dannede fig en aldeles materiel 
Guddom og tilbad et faadant Billede ſom et virkelig Gud. 
Anthropomorphismus i" mere indſtrenket Forſtand anven« 
der fun noget Mennefkkeligt paa Guddommen, og er enten 
dogmatifÉ naar den tillægget Guddommen felv mene 
neffelige EgenfFaber, eller fyrabolie, naar Guddommens 

Forbhold ti! Sandſeberdenen for derhed udtrokkes. Here 
med beffemme vi analogiſkk hvad Gud, ſom Verdens Ska— 
hev, Opbolder og Beſtyhrer er for Verden, for fine Skab⸗ 
ninger og for og, uden dermed af ville uüdgrunde eller bes 
femme hans egentlige Natur, hoilket vilde være en frugtes⸗ 
los Beffræbelfe. 

Antigone, avlet af Oedipus og Jocafte 
i Blodfkam, leed ufyldig for fit Fedrenehufes Forbandels 
fe. Da Oedipus, efter Opdagelſen af den fig ubevidite. 
begangne Forbrydelfe, havde berøvet fig Sonet, førte bun 
og hentes Soſter Ismene den af Gorg nedtrofte fil 
Colonos, hvor han i Eumenidernes hellige Lund fandt 
Maalet for fine Lidelſer. Derpaa ilede hun til Theben, 
for at ſtandſe Brødrenes mod hinanden begyndte Fiendts 
liaheder. Hendes Beftræbelfer vare forg ebes: de faldt i 
Kampen mod bverandre, og Creon, de Faldnes Ontel, 
der nu ſtyrede Theben, forbed den yngre Broders Begra⸗ 
velſe. Men Antigone fulgte fit Hjertes Stemme; for at 
faffe den Ulykkelige Ro, gik hun ud for at jorde ham, 
blev opdaget og efter Creons Dom levende begravet, dog 
ham felv til Gorg, thi hans egen. Gøn Haimon, fom 
elſkede hende, dræbte fig felv ved hendes Side. — Efter 
Undre gav Creon fin egen Son Befaling at dræbe Antis 

” gone. 

Antik (antique) hvad der er fra ældre Tider, fra 
(derdommen, Oldtiden; bruges dog i Gærdelesbed om 
e Mindesmærfer, der ere 08 [evnede af Græfernes og Ros 

mernes Kunſter. Hine to Nationer falde vi almindeligt 
de Gamle, og Kundfkaben om deres litterære Virken og 
deres Kunſtarbeider falde vi Archeologie. J det rade og 
1sbde. Uarhundred begyndte man førft i Jtalten at fatte 
diffe Mindesmærfer, Wintelmann, der havde Aand 
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for" Oldtiden, har fore. Fortjeneſter af Archgologien. 
„Ham,“ ſiger Goͤthe, „var Gfjønhed de gamle Kunſtver— 
kers Princip, 

Anſtiker i vidtlsftigſtelForſtand ev Culturens Befkaf— 
fenhed hos Nationerne van Jordkloden for Chriſti Tid, 
ſaaledes ſom åen har yttret fig ſom herſkende Characteer é 
Videnſtabernes og Aunſternes Lærer, 

ar nfillerne, en Mængde Øet i den mexicauſke 
Havdugt, der kræffe fig lige fva Florida fil den nordlige 
Kant af Sydamerika. De deles 4 de ftoreog ſmage 
Ymtiller.- De ældfte Beboere af diff Øer, Cara i: 
berine érenæften gandſte udryddede af Europæerne. 

Antinous, en una Bithynier, ſom Hadrians, | 
næften til Raſerie, grændfende Kjerlighed for Kunſten har 
foreviget, | Han dede t Ægypten og Hadrians Sorg var 
umaadelig. Han gav en Stjerne 1 Melfeveien Navn af 
Antinous, fod bygge Templer fil hans Ære, og Steder bes 
nævnt efter ham. - Derfor blev og hans Billede fremftile 
[ct af Kunſten paa mangfoldige Maader. Flere af diſſe 
Arbeider ere komne fil os og høre tif de ſtjonneſte Vorker, 
vi eie fra Alderdommen. Blandt dem ere Antinous af 
Belvedere vaa Vaticanet, fundet i Hadrians Bad og An— 
tinous paa Campidoglio, funden i Hadrians Billa 1 Tivo— 
li. Dog ere Urdæologerne et enige i af erfjende diſſe 
Billedſtokter for Antindus's, men havde. fundet andre Gu— 
ders eller Herders characteriſtiſte Kiendetegn hos dem. 
Men Striden er vanfkelig at afgjøre, da Kunſtnerne have 

| 
| 
| 
|| 

| 
| 
| 

fremſtillet Antinous i Gude⸗Idealer. — „J alle Afbild= ” 
ninger,“ figer Winkelmann om Antinous, „har hans 
Mine noget Melancholſt, hans Hine ere ſtore med en god 
Contour, hans Profil ev blid nedad gaaende og ved hang 
Mund og Sage er nugget færdeles Skjont.“ 

Antiochus Napnet paa flere ſyriſke Konger. 
Den forſte, der er befjendt under dette Navn, var en Ma- 
cedonier og Kong Philips Feldtherre. Han avlede med 
fin Gemalinde Laodice den berømte Seleucus, Ge- 
leucidernes Stammefader og den førfe Konge i Syrien. 
Dennes Son Antiochus Soter førte adffillige, dog 
er meget lykkelige Krige, og er desuden bleven berømt af 
fin. Kjerlighed til fin Stedmoder Stratonica; en Kjerlig— 
td, ſom han vel føgte at befjæmpe, men ſom fryrtede ham 

i en dødelig Sygdom, indtil den fongelige Livlæge, Er a- 
fiftrafus, opdagede Aarſagen til den, og bekjendt— 
gjorde Faderen famme. Denne havde ſaamegen Sjerlig- 
Bed for fin eneſte Gon af han i en boitidelig Forſamling 
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553* ham fin unge og ffjønne Gemalinde. — Cen 
af hans Efterfølgere var Antioxhus den firore, der 
fulgte fin Broder Geleuens Ceraunu&é fom Sons 
er Gyrien 724, Han tugtøde Molo, Gtatholder 1 Me— 
ien, flog tolomaus — — der maatte aftræde ham 

endeel Lande, førte iffe mindre heldige Frige mod Par: 
therne, indtil Aa gav fig iferd med Romerne. ” Han, 

"gjorde ftore Udruſtninger fil denne. Krig, men fulgte ei Pan-⸗ 
nibals Raad, der vilde han fulde føre Krigen over fil Ita— 
lien. Antiochus derimod gif efter” JÆtolernes Foreſtiſlin— 
ger til Græfenlamd, hvor han brev flagen ved Thermopylæ 
af Glabrio og derpaa gofkillige Gange til Soes. Herved 
'fabte'han Modet faa aldeles, ar han ei engang hindrede 
Somerne i at gåde over fil filleafien, hvor Scipio, 

"heraf faldet YAftaticus, tilfægrede fig en ftor Seier 
ved Magnefia og tvang Yntivdus til en ydmygende 
Fred (190 f. Chr). — Derpaa levede hån t Rolighed, ind— 
til han, da han vilde bortføre Skatten fra Jupiter Ely— 
meus's Tempel, blev dræbt med alle fine golf. — Hans 
anden Gøn, Antiochus Spiphanes (den ſamme 
ſom i Maccabwernes Hiſtorie ſtildres ſom den affyeligfte 
Tyran) angreb den ægvptife Konge Ptolemgus Philopa— 
tes, beleirede Alexandria, men maatte ſnart forlade E— 

pten, da Romerne toge Ptolemgerne i Befkyckelſe. — 
i fulgte flere fyrife Konger med Navnet Antiochus 
med forſtjellige Tilnavne, indtil endelig Untrochu$ 
Aſigtieus blev fordreven og Syrien gjort til romere 
Provinds. i e ' 

Unfiope, Datter af Kong Py Ét eus af Theben 
men efter Homer af Aſopuſsfloden, berømt over 
hele Græfenland  formedelf fin overordentlige SEjenhed, 

| Epopæus, Konge af Sixeyum, borfførte og ægftde 
hende, men Lyfu3, Nykteus's Efterfølger, der havde 
lovet denne Hevn, dræbte Eropeus og førte Antiope fangen 
til Theben, hvor han overgav hende til fin Gemalinde Dir— 
ce, af hvem hun paa det Gruſomſte blev mishandlet. 
Dog lykkedes det Antiope at undfomme og hevne fig ved ſine 
Sonuer. — Dun roſte fig: af ved Jupiter at have. fode 
Sonnerne Zethus og UAmybion. Forreſten fors 
fælles hendes Hiſtorie meget forftſelligt. 

La 

Antipathie er en uvilfaarlig opkommen Mis— 
hag til en Perſon, fom almindelig har fin Grund deri af 

vi fra et (fødende Udvortes flutte til de indvortes Egenſta— 
ber. Sadvanlig er vor Dom t dette Tilfolde mork oa fors 
virtet og ofte ere 9* fefv iſtand til af henføre den til ty 
delige Begreber. Dog gives der og en Antipathie, ſom 
grunder fig paa Erfaring — Antipathie med Dyr kan 
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deels hidrøre af ſamme Grunde ſom mod Mennefker, deels 
af viſſe Eg⸗nſtaber f. Er. Uddunſtning ꝛe. fom et viſt Men— 
neſte med den ham eiendommelige Organiſation ei fan 
taale. 

Antiphra—fie, en Ordfigur, ifølge hvilken man 
falder en Ting efter Egenſtaber, den ikke har, ſnarere de 
modſatte. Saaledes udleder man Parcetne af parcere, 
ffaane; uagtet de ſom befjendt langtfra ei vare Faanfomme. 
J Almindelighed er Antiphraſie Ironie temmelig liig. 

Antibpoder kalder man de Menneſker, der boe li⸗ 
ge under os vad Jordklodens modſatte Side. Ifolge Jor⸗ 
dens runde Figur mgat de bende Fødderne ligemod vore, 
deraf deres Navn. Ethbert Steds Indb. paa Jorden. har 
fine Antipoder, naar der lige imod ſamme paa den mods 
ſatte Halvfugle findes beboet Land. 

"Unfiquiteter falder man den fra Hifotien ad⸗ 
ſeildte Viden kab, ſom fremſtiller de gamle Folkeſtags pox 
litiſke, reſigisſe, litteraire og huuslige Tilſtand. J fin 
hele Omfang ſtulde Autiquiteterne indeholde et Malerie 
af alle Stationer i ale Verdensdele. Men en faadan al- 
mindelig og fuldſtandig Skildring et umuelig formedelſt 
vort Ubekjendtikab med mange af de sældre Folkeſſag. Vi 
made noies med de mere bekſendte Folkeſlſags Antiquiteter; 
ſaaledes have vi fornemmelig græffe, romerſte, hebraiſke, 
etrurike, gallife, mordife. — Førft i det 15de Uathune 
bred, folte man Trang til en ſaadan Videnſkab, da Smag 
og Enthuſtasmus for de gamfej Græfers og Romers elasſiſte 
Litteratur oppaagnede. Man betragtede den førffe blot ſom 
Hielvemiddel til bedre at forſtage diſſe Nationers Skri—⸗ 
henter, deraf kom det, at man ofte blot indſtræenkede fig til 
enfelte Gjenſtande t diffe Folks Forfatning. J de tidligere 
Værter af dette Slags finder man megen Belæffhed, men: 
ingen faſt Plan og ingen critiE Skjelnen mellem Tid og 
Omftændigheder. Forf i det 18de Aarbundred begyndte 
man criti? at drøfte de forrige Aarhundredes rige, men 
chaotiſfe Materialerſamlinger og bearbeide dem ſyſtema— 
tiſt og henſtgts masſig.  Bibliographia antiquaria af Fabri— 
tius (Hamb. 1713 — 1716) give udforlige Efterretninger 
herom, iſer i den nyere Udgave (Schafhauſen 1740) os 
vedſamlingerne før de græffe og. romerſte Auntiquiteter ere: 
Gronovii Thefaurus antiquitatum græcarum (Leiden 7697! 
— 1705, 13 %d, Sol.) Grævii. Thef, antiq. romanorum (12 
Søn. Fol, Uttecht 1694 — 1699). Novus Thefaurns antiq. 
ron. af Gellengre(Hagg 1716 — 1719, 5 Bo. Fol.) og Po- 
lini utriusgve Thef, nova ſupplem. (Vened. 1737, 5 Bd. 
Tol.). Af diſſe Foltanter bave de ſenere Antiquarer (ans 
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let og pfanmægfig ordnet Antiquiteterne. Af de grafke 
Untig. have Potter, Rambach, Bartbelemy, 
Niiſeh og bang Fortfætter Hi pfner fore. Fortje= 
nefter; af de romere Cellarius, Nieuport, 
Heinecetus, Griner, Meierotto, Nitſeh 
og flere. Et meget nyttigt og brugbart Verk over de vor 
merfe AUntiquiteter er Sam. Piti(ci Lexicon antiq. rom. 
(Leiden 1713 Fol. Venedig 1719 Fol. 3 23. Haag 1737) af 
hvilfet haves et Udtog (Berlin 1793), Den Nytte, diffe 
Varker ſtjendede, bevægede ogfaa Ortentalifterne tilat tas 
ge fat paa de afiatife Untiquiteter, Faber, Warnekroe, 
Bellerman, Jabn o. d. have leveret nyttige og intes 
reffante Haandboger over de hebraiſke. Skade at vi ei har 
ve flige over de andre orientalſke Folk. Asiatic refearches » 
have i det mindſte arbeidet meget hertil; og Goguet 
giver en til Gammenligning nyttig Overfigt. Efter det 
fon Jonnes, Anquetildu derrono. 4. have 
Jeveret over Indien, Zoega, Denon og fl. over > 
gunten, før vi maaffee fnart love os en Freuſtilling af 
diſſe vigtigfte oſterlandike Folks Antiquiteter. De nyere 
europælfe Nationers Alderdomme have fundet flere Gears 
beidere. Italienerne have Gamlingee af Muratori, 
Donati, Maffei; de Franſte agf Montfaucon,,. 
Mirlin, Engellænderne have deres Arshæologia brittanica, 
de tvodffe Heineccius, Hummel, 9au5.16.; de 
Denke Gram, Langebek, Seboͤnning, Suhm 
m. fl. 

Untifthenes, Stifter af den eyniſke Sekt, var 
født i Athenen i den gode Olympiade. 9 fin Ungdom. nød 
han Undervirsning af Sophiſten Gorgias og drev i nogen 
Tid en Rbetors Beſtilling; men, efterat ban bavde hørt 
Sokrates, opgav ban den hele Prunk af Veltalenhed for 
andffe at opofre fig til Philoſophiens Studium. Af So— 
rates's Lære ofte han hiin Enthuſtasmus for Duden, brint 

bittre Dad mod Laſten, boorved den af bam fiiftede Sføle - 
udmærfede fig. Antiſthenes, ſom havde lært af Sokrates, 
af Lykken beſtage Dyd, fatte denne i Foragt for Rig— 
dom, Ære, Lærdom og Vellyſt. Han vilde indfrænte 
Mand og Legeme fil den ffrænge Nodvendighed, vølteg dere 
for et i Betxnkning at vife fig offentlig fom en Betler med 
en Tvrærfæf vaa Ryggen og em Stad i Haanden. Men 
Sokrates indfaae den fande Grund til flig en vaafaldende 
Opforfel og fagde fil ham: „Jeg feer din Forfængelighed 
ſtikke frem af Hullerne paa din Kappe.“ Man maade imid» 
fertid være billig; ligeſäm Diogenes ved Mands 
Fafhed og Originalitet i Udtryk langt overgik de fenere 
Cyniker, ſaaledes forſtod Antiffbenes at opføre fig med 
langt mere Værdighed; og vifte fig ſtedſe fom en retfafen 
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Borger. Han var den Forſte, der vovede at forfølge So— 
krates's to Anklagere og bevirke af den Ene blev forviif og 
Den anden ſtraffet pag Livet; en Beretning, ſom dag Bar— 
thelemy drager Toivl. Han var behagelig i Omgang, 
og Xcnophon taler.t fit Gjæftebud fil hans Roes. Efter 
Sokrates's Død nedfatte han fig i Cynoſarges, eet af Athe— 
nens Gymnaſier og man paaſtager, at hans Sfole har faa— 
et Navn af dette Sted. Antiſthenes Tankeſprog ere be— 
kjendte. Han ſtrey mange Varker, fom alle ere tabte, thi 
de vi have under hans Wavin ere rimeligpiis uægte. Dan var 
Diogenes's Lærer. Hans Dodstid er ubetjendt. 

Antitheſfe, Modfætning, en Talefigur, der ved 
Zorbindelſe af Forfjelligheder giver en Tanke Lys og 

lands, Denne Figurer ofte af for Virkning, men maa 
et bruges for fit, da den elevs falder i det Søgte, En 
heldig Antitheſe er det, naar Leffing ved en Bogs Reeenſi— 
oͤn ſiger: „Denne Bog indehelder meget Godt og meget 
Nyt — fur Sfade, at Det Gode ikke er Nyt og det 
Fre iffe Godt. | å 

Yntittinttfarter faldes alle de Sekter, der ei 
erkjende ben Lære om Treenigheden, ſom det nieccike eller 
athanafiffe Symbolum antager, og enten underordne Son— 
nens og den Hellig Mands Guddom Faderens, eler erflære 
Ehriſtus for et blot Menneſke og den hellig Wand for en vil— 
kaarlig Perfonificafion af den guddommelige Kraft. J 
den chriſtne Kirkes tidlige Perioden, vare der talrige Pars 
tier af diffe Sekter, ſom Arinaner, Saåabellianer; 
Pneumatomacher. Dog opfom Navnet Antitri— 
nitarier forſt fra det 160e Aarhundred og tillagdes Soci— 
nianerne eller Unitarier ne, Remonſtran— 
terne efter Cpiffopius's Lere, og en Mængde enkelte 
Theologer, der havde vovet ovenanforte Paaſtand i deres 
Skrifter. Som Modfander af een af Chriſtendommens 
ovedlerdomme vilde man et erfjende Antitrinitarierne 

or Chriſtne eler taale dem ichriſtelige Stater. en 
vanffe Proteſtant, Miguel Servoetus, blev forme⸗ 
elſt dette Kjetterie pag Calvins Anſtiftelſe brændt i Genf 

6553, o9 i Engelland udffædedes de ſtrgangeſte Edikter imod 
dem. Sesuagtet ſtiftede en engelffe Geitlig Theophi— 
lus Lindfey 1774 i London og en. Kſebmand Wöl—⸗ 
Liam Chriftie, iMontroſe iSkotland unitariſke Me— 
reen fom i Cultus og Lifurgie afvige fra den herſtende 

irke 

Antoinette (Marie Antoinette Joſephe Jeanne) 
af Lothringen, Erkehertuginde af Øferrig og Dronnins af 

Frankerig, født i Wien den 2den Nop⸗1755 var en Datter 
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af Keiſer Frants re sg Maria Thereſia— 
"Hun fif en ombyggelig Opdragelſe, fom bun bendttede fil 
at evhværve fig mangfoldige Kundſtaber. Naturen havde 
ſtjenket hende Pede og Stjenhed. Choiſeul fattede Ma— 
nen fil hendes Giſtermgat! med den daværende Dauphen, 
fiden Ludvig 16de, og Maria Antoinette forſparede ham 

beſtandig mod hans: Fiender og beſtrabte fig flere Gange, 
ſtjont forgjeves, igjen af fane ham ind i Miniſterſun. Den 
unge Erkehertuginde ankom ide førfte Dage af Mai 1770 
Til Strasburg; Hendes Reiſe derfra til Paris ligttede et 
Triumphindtog; allebegne hyldedes humaf det let bevæger 
lige Folé, der vær henrykt af hendes Sfjonbed og Nedla⸗ 
denhed. Tyende Gange pan R ifen blev bun hilſet paa fas 
fin og hun fvarede paa Stedet i fomime Sprog. Ikke mins 
dre fmigrende var hendes Modtodelſe ved Ludvig 15des Hof. 
Den 16de Mai formæledes hun med den ulpkkelige Fyrſte 
hois Skjebne hun fulde lette og deeltage i. De, ſom tyder 
de paa Forvarflfer, fundet iagttage ſamme ved denne Hoiti— 
deſighed. Strax efter Formoelingseerewonien bedærfedeg 
Himmehen med forte Skyer oo et heftigt Uveir med Torden 
og Lynild hindrede Folket i Maris og Verſailles at fee Fyre 
værferter og Iluminationen, Gaderne vare tomme og ef 
tyit Morke laae over Frankerig. Den Feſt fom Staden Paris 
Guv. den zote famme Maaned udmærkedes ligeledes ved et 
ulnifeligt Tilfælde hvorved over 12060 Tilſtuere omkom. 
Fuld af For:vivlelfe herover ſendte Antoinette Politielieu— 
kenanten alle de Penge bun havde, — Da hun beſteeg Thro⸗ 
nen, faae man hende efterligne Ludvig rates Exempel. 
Cu Gaͤrderofficier, ſom forhen, havde mishaget Dronnin« 
gen, tog ſin Afſkeed; ſaaſnart huh horte defte, lod hun 
ham ſige, af han maatte blive t fin Poſt eg glemme det 
Yorbigangne; Dronningen hevnæde ei Kronprindfeffen$ 
Brede J den ſtrenge Vinter 1788 vifte bun de Rodlidende 
Den virkſomſte Hjelp. Paa denne Tid begyndte Bagtalel— 
ſen af angribe hendes Seder og Charaeteer; og man brÆvlde 
fer hende i Flyveſtrifter for at ſmedde Intriguer. Man— 
fan et næate at Dronningen gav nogen Anledning til diſſe 
Rugter, Hun var af en meget bevægelig Phantaſie, der feder 
de til” Letſind og Fotanderlighed i Forlyſfelſer. Store 
Summer anvendtes herpaa. — Hendes Fiender ſegte at 
godtgjore, at hun ſtedſe i Hjertet var oſterrigſt ſindet og'en 
født Fiende af de Franſte. En overordenttig Begibenhed 
gav Anledning fil nye Bagtalelſe og Beſkoldninger og come" 
promitterede Dronningens Savn ten hoiſt ſtjendig Pro— 
ceß. To Guldſmedde fordrede en uhyre Sum i Betaling 
for et Halsbaaud, ſem var Fiobe £ Ørenningers Navn. 
Det blev beyliſt af Dionningen ei fjendte det og aldrig 
havde befalet Kjobet, men en Dame af hendes Bert og 
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Udſeende habde havt den Frakhed, at foteſtille hende åg 
give en Cardinal ef Rendesoous i Verſailles Park. Under⸗ 
føgelfen af denne Uforfammenhed blev forbuden fra Hoffet 
Dette Forfald Faftede en Skysge påa Dronningens Hpfor— 
fel. Da Calsitne forkyndte, at der var en betydelig Under⸗ 
balance i Statens Finanſer, gav man Dronningens Hoſel⸗ 
hed Skyld derfor” — Gtænderne ſammenkaldtes før af 
afhjelpe det Onde, og Dronningen bivaanede den førfte 
Zorſamling. Men fra dette Hieblik havde hun tabt alf 
Munterhed og gjentog uophørlig: „Naar fun Kongen bes 
older Roe og Agtelſe vil Jeg ſtedſe være lykkelig ved hans 5 

Lykke⸗ Snaxrt fulgte Begivenheder, der ſatte hendes 
Mod pad Preve. Den S„te Oct. 1789 gjentonede Luften i 
Verſailles af de meeſt raſende Trudſler (mod Dronningen, 
men kun blev med moderlig Omhyggelighed hos fine Børns 
Midt om Natten rev en Øeiftlig til bende: „Tag deres 
Forholdsregler; i Morgen Klokken 6 vil man myrde dem.“ 
Sun beholdt fin Rolighed og fFFjulte Billetten, Kort ders 
paa bleve Sloteportene fønderflagne og Garderne ombrag⸗ 
te: mar hørte Skrig og Trudſler allevegne. Bed Dagens 
Grye trængte de Raſende ind. i Dronningens Kåmmer og 
tvang hende til at flygte til Kongen. Mordſcenerne vede 
varde: for af ſtandſe dem vife Kongen og Dronningen fig 
med begge deres Born ved Haanden paa Valeonen. Synet 
Heraf ajorde et oieblikkeligt Indtryk paa de raſende Ge⸗ 
mytter, men fnart tonede et almindeligt frygteligt Raab: 
Ste Børnene, Dronningen. alene! — Hun førte ſtrax fin 
Son pag Datter bort i Kongens Arme og vendte alene tils 
bage fil Balconen for at udfætte fit Hoved for Mordhug⸗ 
gif; men Mængden følfe fig ryſtet ved dette uventede 
Mod, og paa Trudflerne fulgte Bifaldsſraab. Gamme 
Dag maatte Marie Antoinette paa Veien til Paris 1 6 
Timer udholde det gyſeligſte Skueſpil. Foran hendes 
Vogn bar man to Gardifters Hoveder paa to Pikker; druÉs 
ne og bloddryppende Furier omringede hende under de af« 
kEyeligſte Forbandelſer. Da Rettens Udſendte, fom vilde 
forfølge sg ſtraffe de Skyldige, udſpurgte hende om det 
Forefaͤldne, fvarede hun: „Jeg vil et være een af Kongens 
Underſaatteres Anklagerſte;“ og paa gjentaget Sporgs— 
macl: „Jeg bar ſcet Alt, hørt Alt, og forglemt Alt.“ 
J de førte Maaneder efter fin Tilbagekonſt, anvendte hun 
306000 Livres for at indloſe de Fattiges Kleder fra Affia 
ſtencehuſet; men hende Belgjerninger kunde ei ſtille Gjer— 
ingen eller Forbittrelſen imod hende. Da Ludvig 1å6te bes 
Huttede af flygte fulate hun fin Gemal uagtet hün anede 
at Forſoget vi fe mislykkes. Da bun blev bragt tilbage 
fra Varenne til, Tuillerierne, fvarede hun Comiſſarierne, 
ſom fordrede hendes Erflæring: „Da Kongen enfkede at 
veiſe borf med fine Børn, Funds intet i Verden hindre mig 

* 
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fra at følge ham; Jeg har i fo Aar gokſom beviift, at Jeg 
aldrig vil forlade ham, Hvad der endnu mere beſtemte mig 
var den faſte Øverbeviisning at Kongen ei vilde forlade 
granferig; havde han ønffet det, vilde Jeg anvendt alt 
mueligt for at hindre det.” Paa denne Storm fulgie et 
Hiebliks Roe; imidlertid indtraf den 20 Juni og den 
jiode Auguſt 1792, Denne fidfte Dag anvendte Dronningen, 
i den Beſlutning at døe, det Pderſte for af bevæge Kongen 
til med Vaaben i Haanden af gade Døden imode. Der« 
paa børte hun i Rationalforfamlingen at Kongen blev affat 
og at Dommere nedſattes over ham og fulgfe ham til Temp⸗ 
Te. Man haydetet filladt nogen af hendes Damer at følge 
hende. J Temple beboede hun med fin Datter og Prind— 
ſeſſe Eliſabeth def eneſte Verelſe, ſom havde en Ovn. 
Starke Jerngittere bedekkede Vinduerne, ſom fun fode et 
ſpagt Lys frænge ind. J dette ſorgelige Opholdeſted viiſte 
Maria Ant. fin Characteers hele Stheke. Stedſe rolig 
indgiod hun de Andre Overvindelſe og Ligegyldighed mod 
Krænfelfer og Lidelſer. Da Ludvig 1å2e ſoetendte hende 
fin Dodsdom onſtede hun ham til Lyffe med Enden af hans 
qualfulde Tilsærelfe og” fil den uforgjengelige Lom, ſom 

ulde frone ham. Efter fin Semals Dod lod bun anføge 
År Consenter om Gorgeklader, hvilke hun bar fr fin Dod. 
Øen ade Juli 1793 blev hun ſtildt fra fin Sen. Hun følte 
at denne Skilsmiſſe var for ſtedſe; afte deſto mindve ude 
holdt hun den med Standhaftighed. Øen ste Aug. blev 
hun midt om Natten bragt til Conciergeriet. Det ander— 
fie Bærelfe, der havde Mavn af Raadskammer og var 
morkt og fugtigt, var hendes ſidſte Opholdeſted. Den 3die 
Oct. befalede Conventet at hun ſtulde ſtilles for Retten. 
% Klagen blev bun beffyldt for at have bortødflet Statens 
Wenge, udtømt den offentlige Skat og givet Keiſeren ſtore 
Gummer af den, eorreſponderet med fremmede Surfer og 
beferdret de indvortes Uroligheder. Men uagtet den 
mt Vg Vidner, man afhørte, kunde man ei finde det 
mindfte Beviis imod hende, og hendes Forſparer, Chau— 
veau le Garde udbrød derfor med Jette: Hvad der alene 
fætter mig i Forlegenhed er, ei at finde Svar, men fun een 
enefte blot Skinanklage at fvare paa.” Bailly dengang 
Maire i Paris, der fremkaldtes ſom Vidne, havde det 

. Mod ligefrem at 4 Dronningen i Forfvar og bittert at 
dadle hendes Slodtørftige Anklager Fouquier-T i ue 
ville, fordi han havde grundet Klagen paa faa gobenbar 
falffe Facta. Dronningen felv fvarede paa alle Sporge— 
maal med Faſthed og Beſtemthed. Paa Heberis fjendige 
Seffyldning at hun havde forført fin egen Con, ſvarede 
rl med Indignation: „Angagende en fan affnelig For—⸗ 
rydelſe appellerer Jeg til alle ne Hun hørte. fin 
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Dodedon med fuldkommen Fatning, og for, då man efter 
en:18 Timers Underſogelſe havde bragt hende tilbage til 
Fengſlet, rolig ind. Næeſte Morgen KL. 11 beſteeg hun 
Karren, ſom førte hende fil Schafottet. Gaa meget man 
øg opmuntrede Folket til af fornærme hende paa Veien 
derhen, berede en dyb Tanshed. Hun var nu ei længer 
denn ved Ynde og Skjenhed indtagende Dronning; Gorg 
havde ødelagt hendes Skjsnhed og i det fugtige, üſunde 
Fangſel havde hun Hæfter miftet et Øie: Synet af hende 
fyntes at devæge den vilde Pobel. Kl. 15 ankom Toget til 
Ludvig 15des Plade: Maria Antoinette. faftede ef langt 
Biik hen paa Tuillerierne og beſteeg derpaa haſtig Schafot⸗ 
tet. Da hun var kommen op; faftede hun fig paa Knæœe 
og båd: „Gud oplyſe eg rore minc Bodlet; lever ſtedſe 
vel mine Born, Jeg gader til Eders Fader.“ — Derpaa 
leftede hun fine Hine til Himmelen for næfte Hieblik af 
[uffe dem for ffedfe: Marta Ant: bles henrettet 16; Oet— 
17793. t fin Alders 38te Aar, Beſenval udtaſter følgende 
Billede af hende i fine Memoires? Glandſen af hendes 
Teint, megen Ynde i Hovedets Stilling og flov Eleganté i 
hendes helẽ Perſon, ſatte hende iftant til åt vinde Priſen 
fremfor mange mere rigelig begåvede Damer: Hendes 
Characteer var blid og forekommende; hun rortes let og 
hjalp gjerne. Hendes følende Hjerte forenede to fjelden 
forbundne Egenfkaber, gerne viſe Tjeriefter'og- tillige nyde 

den Lykke, hun havde fiftet: Stor Hang til Forlyſtelſe⸗ 
liden naturlig Munterhed, intet Beſtemt i hendes Tænfe- 
maade hindrede hende i Selfkaber at fvare til de Forvent⸗ 
ninger, hendes perfonlige Eger Faber og- hendes Udvortes 
vafte… Hendes Fortrolighed ſkadede Hsiagtelfesfølelfen; 
og er anden Holding, hvortil hun underiiden fsang fig, 
fornærmede, da man i hende fun havde vænnet fig til. blot 
at fee den elffværdige Ørinde; betaf fom det at hun ofte 
vafte Migforneiclfe og ct man talede meget Ondt om hen—⸗ 
de uden [elv at kunne finde den egentlige Grund: 

Antoninüus Pius (Titus Aurelius Fulviuz) ned⸗ 
ſtammede fra Remauſus 1 Gallien og var født i Labinium i 
Roms Naboſkab 85 efter Chr: Hans Fabder Aurefru3- Zul⸗ 
vius habde beklxdet Conſulatet og i Aaret 120. nagede 
Sonnen denne Bærdidhed. Han var En af de 4 Conſula⸗ 
ver, blandt bvilfe Hadrian deelte Itgliens höieße Magle 
Fratur, gik dervag ſom Preconſul fr! Aſten, dog keeg efter 
fin Tilbagefomt fredfe meet iHadrians Fortrolighed. 
Ved fin. Gemalinde; Annius Verus's Øatter, hvis uor= 

dentlige Opforſel han med viis Ønerbærelfe ſogte at ſtjule 
for Verden, harde han fire Børn; alle døde tidligt undtagen 
Mark Murels Gewmolinde ZFauftina,-%$ Uavet 133 bleg 
ban adopteret øf Hadrian, hoorpaa ban igjen adopterede 
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Øuci us Derusog M. Annius Verus (Mark 
Aurel) og ſamme Aar befteeg han Thronen. Under ham 
nod Riget en lykkelig Rolighed, Maadeholden og ſimpel t 
fit private Liv, en Underfetter af Noden og en Ben af Dyd 
pg Viisdom var ban fit Folks Fader. Ofte gienteg hau 
Seipios ſtjſonne Otd: „Jeg vil hellere bevare een Borgers 
Liv end edelægge tufinde Fiender.“ Hans vife Sparſom— 
cd fatte ham iftand fil at formindſte Paalgggene, De 
briftnes Foͤrſolgelſe fandfede han ſgavidt mueligt, Han føre 

fe fun faa Krige, meeſt i Brittanien, hvor han udvidede 
digets Grendſer og lod opføre en nye Muur, Senatet 

gav ham Tilnavnet Pius (den fromme) fordi han tafnein= 
elig hædrede Hadriaͤns Crinbring ved af opbygge bam et 
empel, Ildebrande, Overſpommelſer og Jordſtjely an⸗ 

reftede paa ſſere Steder Hdelgagelſer, men hans Gav— 
mildhed lettede Følgerne af diſſe Ulykker. Han dode 74 
Nar gammel efter en Negjering af 23 Har 161 éf. Chr. 
Hans Aſte blev giemt i Hadrians Øræsminde; men Sena⸗ 
fet tilſtod ham eenſtemmig guddommelis Ere, og hell gede 
en Statte til hans Erindring, ſom endnu er til under Nas— 
net Colonna Antonina, Hele Riget begræd hans Dod ſom 
et almindeligt Tab, og de følgende Keiſere antege hang 
Nadbn fon en Hederstittel. 5; 

Antoninus Phiblbofophus (Annius BVerug, 
men efter fin Adoption M. Wlius Aurelius Berus) meeſt 
bekjendt under Napnet Marcus Aurelius, var ſodt Mar 121 
ef. Chr; og beftecaThronen ved Antoninus Pius" Død 161. 
Frivillig deelte han Regjeringen med Luciué Berus, ſom 
han udnæviite til Cxſar og Auguſtus og giftede med fin 
Datter Luctlla. Opdtagen pg underviiſt af Plutarchs 
Glægtning, Gertuz, Taieren Herodes af Athenen 
og den beromte Yuri LL. Bolnfing Merian u $, 
havde han gandfEg dannet fig til færd og fornemmelig ſtu— 
"ig den ſtoiſte YBilofophie, Medens hans Feldtherrer, 
bættug Priſeus, Avidius Cas f krus, M a v- 

fiudBerus og gronto ”"tilfæatede fig de meeſt afs» 
gjørende Seire over Partherne, erobrede Armenien, Baby— 
fon og Medien oa paa det Sruſomſte forſtyrrede Staden 
Geleucia ved Tigris, var Mark Burels egen Opmarkſom— 
hed henvendt yang Rom og Tydferne, - Rem bles hjemſogt 
fVeft, Hungersnod og ødelæggende Overſpommelſer, hais 
emme Følger - ban efter Mueltahcd ſegte at forimimdee, , 

Tydſterne fovuroligede oms Graubſer ved hyppige Jud— 
fald, men bleve lokkeligk tiſbagedrerne. Tillige bekſefti-⸗ 
gede Marcus Aurelius ſig med at forbedre Folkets Sader 
og Retferdighedens Haaudhæevelſe. Efter at den parthi— 
e Krig var endt, holdt begge Keiſerne en Triumph og ans 
koge Navnet Parthicus. Men ſnart udbrød eg føug= 
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clig Peſt, hvormed” Armeen fra Aften havde befængt- ale 
de fande, igjennem hvilfe den drog. - Hermed fulgte $ord= 
ſtjeſv, Overſpemmelſer og et almindeligt Angteb af alle 
paa Grændjen boende Folk fra Gallien til det forte Dam 
Begge Keifere gif fil Aqueleia fov ved FKorgaarets Komme 
at angribe Fienden, ſom nu for et Syns Skyld gav efter, 
men greb ſnart igjen til Vaaben, Otte Aar fægtedes med 
afvexlende Loffe.- Verus døde alerede i rigens forſte 
Har. 923 efter Roms Dpbyggelfe trængte Fienden lige tt 
Italien, og, da Skatkammeret var udtømmet, ſaae Keiſe— 
ren fig nodt fil at fælge Palladſets koſtbareßfe Sager. Ide 
følgende Feldttog fetrede igjen Romerne. Men, da Keiſe— 
ten ved Gfaden Gran 1 Ungarn ſtod imod Ovaderne; geraa- 
Dede han, indfluttet af Fiender, af Mangel paa Band, i 
Den yderſte Nod, og han var nær ved, at maatte overgive 
fig fil dem, da en Plaffregn forfriffede Armeen og ſtaffede 
Bam, Seieren. Qoaderne og de øvrige Liender ydmygede 
fig og hade om Fred. Et Opror af den fyriffe Statholder, 
Abidius Casſius, der alerede havde underkaſtet fig hele 
WEgypten og en flov Deel af Aſien, kaldte Mark Aurel fra 
fine Seire; men for han naaede Aſten var Casſius myrdet 
af fine egne Tilhangere. Keiſeren tilgav ædelmødigen alle 
Deeltagerne i Oprøret, drog triampherende ind i Rom 3 
heffjeftigede fig med Rigets indvortes Anliggender, indti 
Tydſternes Angreb påa nye tsang ham tilat gane t Feldt⸗ 
ten. Han overvandt dem flere Gange, men blev fyg i 
Sirmium og døbe i fin Alders z9de Aar og fin Regjerings 
zgde. Bi have et Skrift af ham Faldet ;, Betragtninger 
Dyer fig ſelv,“ i hvilket ban vifer fig fom en Tilhænger af 
Stoa. Han hører til Roms fortræffeligfte Keiſere. 

Antonius (Marcud]) var' født. 68 Yar f. Chet. 
Ved fin Moder Yu lia var ban beflægtet med Cæfarg 
Familie. J forfkrolig Omgang med en Curio og Clodius 
bleg han tidlig bekjendt med alleſlags Udſpevelſer og paa- 
drog fig en fvær Gjeld. For at fludere Veltalenheden eg 
Krigskunſten gik ban fil Græfenland. Under Conſulen 
BGabinius, det gav ham cf Cavallerie-Regiment, gjor— 
de han et-Feldtteg i Syrſen. Han vifte hev meget Mod sg 
Virkſomhed, fornemmelig mob Ariſtobulus, Joder— 
nes Anforer, ſom ſogte at afkaſte det romerſte Aag. Ikke 
mindre udmærkede han fig i Ægypten, høor han bjalp Ga— 
binius igjen at indfætte Pi olemænus Auletes. 
Eoldaterne, mod hvem han vifte fig meget gabmild, efter⸗ 
gende og fortrolig, holdt meget af ham. Bed fin Tils 
bagefomf til Rom, tog han med Iver Cæfars Partie. 
San blev Augur og Folketribun; men vafte ved nogle dri— 
ftige Forſlag ef ſaadant Had imod fig, at han tilligemed 
Euris og Casſius Longinus i Slaveklæder maatte forlade 
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Som og føge LTilflugt i Cæfars Leir. Dette Skridt var 
et Paaſtud med fil Borgerkrigene. Yde paafølgende Uro— 
ligheder udnævnte Cæfar Antonius til Øverftcommander 
rende i Italien. Efter Cæfars Ordre af fløde fil ham med 
fine Tropper i Macedonien, tilforte ban han en befydelig 
Hær, og anførte den venſtre Flat i Slaget ped Pharſalus, 
hvorpaa han ſom Magiſter Cqvitum og Statholder i Ytas 
EH vendte tilbage fil Rom, Her fon han i Strid med 
olfetribunen. Dolabelka, og midt paa Torvet kom 

det fil. Haandgemang mellem deres Partier. San kjobte 
Pomperus's Godſer, fom ingen af Agtelſe for Pompeius vilde 
Byde pag, fov en lay Priis. Bed Udfvævelfer og Boldfoms 
heder nedverdi ede han fig faaledes, at Cæfar ved fin Til— 
bagekomſt behandlede, ham med Kulde. Paa denne Tid 
ægtede han Clodius's Ente, Fulvia, dev lod ham føle 
den hele Bægt af An defpotife Vilie. Da Crfør forms til— 
hage fra Spanien, erhvervese Antonius ved de fjendigte 
og laveſte Smigrerier igſen hens Yndeſt og blev Aar 
44 f. Chr. hans Medeonſul. Bed Luzercaliefeſten kaſtede 
han fig offentlig for Cæjais Fodder og tilbød ham fo Gatz⸗ 
ge Diademet fon dog Cæfar, under Mengdens Bifaldsraab, 
afflog. Kort derpaa blev Cæfar Offeret for en Sammen— 
fværgelfe, og man havde tiltenkt Antonius ſamme Skjeb— 
ne, hvis ei Brutus, der haabede af vinde ham for 
Fiipeden, var gaget i Forbon for ham. Folgen vifte ſnart 
at de andre Gammenfvorne havde bedømt ham bedre. 
Oderbeviiſt om hvormeget udvortes Gjenſtande virke pag 
Den letſindige Mængde, udſtillede han Cæſars Liig & blodige 
Klæder for Folket og holdt en Liigtale, hsori han opſlam— 
mede det til Raferie og Hevn. Cæfars Mordere maatte 
forfade Kom, hvor nu Antoninus i nogen Tid herffede med 
uindſtrenket Magt. Efterat han fiere Gange havde været 
uenig og forſonet fig med dey unge Octavius, Cæfavs 
Arying, fom ligeledes tragtede efter Herredommet, og fot 
gé holde fig, tog Senatets Vartie, gik han med en Hær til 
et cisalpinſte Gallien, hvorover han havde ladet fig tilde— 

[le Statholderſkabet, ng beleirede Mutina, ſom Dee ie 
mus Brutus tappert forſparede. Imidlertid holde 
Cicero fine befjendte heftige Taler (philippicæ) imod ham, 
Senatet erflærebe ham for Statens Fiende og Conſulerne 
Hirtius og Panfa filigemed Octavius rykkede imed 
ham. Antonius overpandt forf Panſa i ef morderſt Slag, 
men Hirtius ilede fil, og Antonius bley fuldkommen fla- 
gen. Begge Confulerne vare imidlertid faldne og Octa— 
vius traadde i Spidſen af Seuatets Armee. Antonius 
fygtede under ſtore Beſporligheder over Alperne. Lepi— 
dus commanderede dengang it Gallien. Antonius begav 
fia 1 Soraeflæder fil hans Leier og virkede fanledes pga 
Armeen og Officiererne gt de tvang Lepidus til af forene fig 
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med Yntonius, Plancus og Pollio forftærfede ogfaa 
hans Magt med deres Tropper, faa Antonius, der hapde 
forladt Italien om Flygtning, nu vendfe tilbage i Spid 
fen af 23 Legioner ug 10 070 Ryttere. Nu tog Ostavius 
Safen af: han dron imod Antonius og Lepidus og havde 
en Sammenkom mgd dem pag en pet Rhenus (noget fra 
Bologna) hvor de deette de rommerſte Lange imellem fig, 
Her udkatede de og hine blodige Profemiptioner, der have 
lagt Forbandelſe pan neres ovne, >” Antonius. fordrede 
Ciceros Død, men derſor villigede han ogfan i fin On; 
kels Lucius Coſars Henrettelſe. Da dette var af— 
giort, Jarſcherebe Triumvirerne mod Ron og udbredede 
overalt Mord og Jammer. Antonius nod den elendige 
Foldeſtgſjsrelſe af opſtille Cieeros Hoved og høire Haand 
paa. Torvet hvor han ſaa ofte havde triumpheret ved fin 
Veltalenhed. 300 Senatorer ”og 2000 Riddere omkom i 

diſſe Forfslgelfer. Efterat man havde ffaffet den til Kri— 
gen nødvendige Gun af 200 Mill Seſtertier og Triumvi⸗— 
terne havde udnævnt Hbrighedsperſoner pag flere War, gik 
Antonius og Hetavius til Macedonien, hvor Brutus og 
Casſtus havde roretjer deres Stridsfræfter, Ved Pbilliypt 
commanderede Antonius imod Casfius, og ſſog ham, hvore 
pag denne dræbe fig ſelb. Jet følgende Slag var def ogs 
faa fornemmelig Antenius der ved fin Seier bragte Bru⸗ 

tus ti' ſamme fortvirlede Biſlutning. Bed Gonet af Lis 
get piſte Antonius fig meget rort, bedætfede det med fin 
Kappe og lod det hæderligt begrave. Derpaa gik Antoni— 
us til Græfenfand og fiden til Aſien, hvor ban befalede den 
ægyptife Dronning Clcopatta sat retfærdiggjøre fin 

pforſel under Borgerkrigene. Gun indfandt rig perſon⸗ 
lig hos ham i Thaccus Cilicien eg forſtod at fængfle ham 
for beſtandigt, Antonius fulgte hende til Alerandrien, 
hvor han i nafbrudte Adſpredelſer, glemte Alt, indtil Ef= + 
terretninger fra Italten om Fiendtligheder mellem Octa— 
vius og Fulvia vakte ham af fin Raus. Dog vare diſſe 
Stridigheder afgjorte for Antönius kom tilbage, og Fulvjs 
as Død lettede Forſoningen, der beſegledes ved Antonius's 
Giftermaal med Ocfavia, Octavians Soſter, Diſſe 
to Beherfkere af det romerſke Rige foretog fig en nye Deling, 
efter hvilfen Antonius fik Orienten og Ockavius Oceiden— 
ten. Staden Codropolis (Scutari) i Illyrien beſtemtes 
til Grændfe. For et Syns Skyld tildeelte man den fvage 
Lepidus Aftiſa. — Med Seytus Pompeius ſut— 
tede Triumvirerne forſt et Forlig, men angreb ham ſiden 
med forenet Magt sa fratog ham fine Lande. Lepidus 
maatte ved Denne Leilighed frafige fig al Andeel i Regjerin— 
gen. — Antonius gik deryag til Aſten, foretog fig et uhel— 
digt Angreb mod Partherne, fangede ved Forræderie Arta— 
vasdes, Konge i Armenien og førte ban i Triumph UL 

RE 
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lexanhrien. Den dydige Oetavia, der pan Reiſen fil fin 
einal var kommen til, Athenen, fif efter Cleopatras An⸗ 

ſtiftelſe Befaling at vende tiſbbage. Oetavpius forſomte 
ſtte at bruge Antonius's Opforſel ſom ”et Middel til at 
vælte Romernes Utilfredshed mod han, Krigen var nu 
uundgaaelig og man ruſtede fig paa begge Gider, Men 
ſtedet for at gribe Kålige Forholdsregler, opfyldte An— 
tonius se Samos, ſom han bavde beſtemt til Samlings— 
lads for fine Tropper, med Rufifanter og Gieglere og for⸗ 
omte fine vigtigſte Anliggender, ” Han firdte fig offent ig 

fra Octavia og befalede hende at forlade fir Huus i Som 
hvorved ban gjorde fig meget forhadt, da Oetavig var bes 
kjendt for fin Ædelmodige og milde Characteer, Endelig 
erklerede man i Rom Ægyptens Dronning £rig og affatte 
Antonius fra Confulatet og fit StatholderTab. Begge 
— ſamlede deres Stridskrofter til Bands pg Lands. 

etavius havde 80,000 Mand Fodfolk, 12000 Ryttere og 
500 Gfibe; Antonius hapde 20000 Fodfolk meer end Oeta⸗— 
vius. Antonius leverede Soſaget ved Actium af 
HÆK for Cleopatra mod ſine bede Feldtherrers Raad, 

f. Chr. Midt under dan heftigte Kamp flygtede Cleo— 
Sale med. 6o Gfibe: Antonius fulgte hende paa et like 
artoi og behjæffede fig med evig Skjendſel. Bel fjæmpes 

de hans Soldater endnu længe fapyert, men uden Anſorer 
adtte de tilfidf. ligne under, Da Landarmeen ſage fig 

orladt, overgav den fig fil Oetavius, fom indlemmede ak 
i fine Legioner, Antonius var I Forſtaingen meget Ops 
bragt paa Clespatva og vilde ei tale med hende; men ende» 
lig forfonedes de, hvornaa Untouius gik kil Libyen for ag 
bruge de Tropper, han der havde, Sil fin fore Smerte 
erfarede ban, af de vare ganet over til Octavius, dg dez 
par med Rod at man. afholdt ham fra Gefvmotb. Han 
vendte tilbage til Ægypten og. levede i mork Rolighed ind— 
fil det lykkedes Cleopatra af bringe ham filbage til ſin for— 
rige Levemaade. Deres Feer opherte ved Oetavius's 
Ankomſt. Antonius ſyntes for et Hieblik at have faaet fit 
gamle Mod igjen: han gjorde et udfald i Spidſen af fit 
Rotterie og flog; Fiendens tilbage; men, forladt af den 
arptiſke Flaade og fandarmeg og, fom han: troede, fore 
raalt af Cleopatra ſelb, tabte han igjen Modet. . Dan des 
gav fig. til Cleopatrag Pallads for af hevne fig paa hende, 
Sun reddede fig &cd Flugten og ffuffede Yntonius ved Det 
falffe Rygte om fin Dod. J den Befhutning ligeledes at 
Doe, kaldte han fin troͤe Eros, der habde lovet at dræbe 
ham, naar han befalede det. Eros ſynkes villig, bad Ans 

tonius vende fit Anſigt bort, øjen thes fig ſelv og fang 
død for fin Herres . Fedder. Rort ved dette Beviis pag 
Heltemod og Kjerlighed, ſtyrtede Untonius fig paa fåmme 

værd. Saaret var et ſtrax dødeligt, og, da han hørte, 
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at Cleopatra endnu levede, lod han fig bringe fil hende sg 
Døde i hendes Arme med Hmheds Yttringer mod den Troys 
fofe (30 Mar'f, Chr). Eléopatra lod ham prægtig begrar 
pe; men i Kom nedrev man hans Stotter og forbandede 
hans Erindring. Han efterlod s Børn, to Gønner af Ful⸗ 
vin, to Dottre af Octavia og cen Datter af Cleopatra. 

Antweérpen, en ſtor og velbygget Stad ved Schel⸗ 
de, I det forrige Brabandt, med en god Havn og et Cita⸗ 
del. Før Krigen mod Spanien var Antwerpen en vigtige⸗ 
ve Handelsſtad end Amſterdam, havde over 200000 Indb. 
pa man talte paa eengang 2500 Skibe paa Scheldeſſoden. 
Denne Blomfiren tog lidt efter lidt af ved de Uheld, Staͤ— 
ben leed under Krigen, fornemmelig, da den efter en 
mærkværdig Beleiving bles erobret af Prindſen af Parma; 
og den forfvandt aldeles, da Scheldens Gpærring bleg 

Teen af Betingelferne ved den muͤnſterſke Fred. Keiſer 492 
ſeph 2den føgte at ophæve denne Tvaug, men i et Forlig 
blev Fun Handelen noget udvidet for de oſterrigſte Under— 
faafter. De Franffe indtoge Staden efter Seiren ved 
Jemappe og aabnede Schelde; vel miſtede de Staden igjen, 
men foge den tilbage. Bed. de fenere Forandringer er 
Antwerpen med hele Belgien forenet med Helland. Sta— 
ben bar nu omtrent 50000 Ynøb, har betydelige Fabrikker, 
Diamant: og Steenſtiberier, fEjønne Blege, ypperlige 
Sand Cattun⸗ og Tapetmanufacturer og en betydelig 

andel. - 

Anubis, een af Ægypternes ſornemſte Guddomme. 
J Begyndelſen tilbad may ham i Gfiffelfe af en Hund, 
den i mennefkelig Skikkelſe med et Hundehobed. Sagnet 

udgiver bam for en Gan af Oſiris, ſom aslede ham 
med Nephthsi den Formening at det var med Iſis, 
Da Jus var bleven overbeviift herom ved den Lotuskrands 
Oſfirſs havde ladet blive- tilbage hos Nephthys, vyføgte bug 
Det, af Frygt for. Typhon af Moderen udfatte Barn, 
fandt det ved Hielp af nogle Hunde, opdrog det og ha dei 
Det en troe Vogter og Ledſager. Hnubis bevogter Guders 
ne fom Hunden Menneſtene. Sagledes forfæler Plus 
tarch. Efter Diodor ledſagedes Oſiris paa fine Tog af fine 
Cinner Anubis og Makedon. Anubis bavde en 
med Hundeſtind obtrtrukken Hjelm, hvorfor man tilbad 
ham under Sfiftelfe af en Hund. — Efter Ægypternes 
aftvonomiffe Theologie hørte Anubis til de 8 Guder af føre 
ſte Claffe og betegnede Merkurius. — i 

Ansille (Jean Baptiſte Bourguignon 3") Kongens 
forſte Geograph 2c., var født 1697 i Paris. Et Landkort 
fom Hændelfen bragte i den tolbaarige Oreygs Hander 

/ 



| 

Apa 123 
/ 

av ham Leilighed til at vife fin Lyd til Geographien. 
—9*— begyndte at udkaſte de Lande og Egne, ſom de romer⸗ 
fie Skribentere omtale og fattede fnart en ſand Lidenſkab 

"før denne Beſkjeftigelſe. Alle hans Studier vare rettede 
paa Geographien. Han læffe de Gamle blot i den Øenfigt 
at kunne udfinde Beliggenheden af de Stader, de omtalte, 
på beſtemme Srendſerne af de ſtore Riger, hvortil vi fine 

, Be Treek i Hiſtorien. Han fulgte paa fine Kort Armeernes 
Marſch og ovføgte de Balpladfe, hvor engang Verdens 
Skjebne afgjordeg, Tidlig havde han erhvervet fig omfat— 
tende Kundſtaber i Geographien, blev bekjendt af de meeſt 
anſeete færde og anfattes i en Alder af 22 Yar ſom konge⸗ 
fig Geograph.“ Mu begyndte han at drøfte og ordne Made 
fen af fine Kundſtkaber. Neſten allevegne fandt hans (fars 
pe Blik Gandheden og ſtildte den fra Vildfarelſen. Gom 
Critiker tilkommer ham den meeft udmarkede Plads og 
ved ef Slags Mirakel eve de fefte af hang Meninger og 
Formodninger befræftede ved fildigere Underſogelſer pas 
Stedet ſelb. Blandt hans Kort udmærfer fig det over det 
gamie Waypten. Hans Orbis veteribus notus, ſaavelſom 
haus Kort over Græekenland, Italien og Ballien mane væs 
te i alles Hænder, der læfe den gamle Hjffovie. Man hav 
ogſag ligefaa- fortreffelige Kort af ham, over diffe Lande % 
Middelalderen, Hans Kort over den nyere Tid ere faa go⸗ 
de fom de Hjelpemidler, man dengang havde, fillod. - D' 
Anville har & det Hele udgivet 211 Kort og —55 — og 75 
Memoirer. Hans Legems naturlige Fiinhed hindrede ham 
dog iffe i daglig af arbeide 15 Timer; han var ligefrem 
og beffeden, men inaaffee noget for ømøindtlig mod Dad⸗ 
del. To Aar før hans Død maatte hans Aandskräfter lig— 
ge under for Alderen; han endte fin Lobebane 1782 næften 
85 Mar gammel, Hans koſtbare Kortſamling havde Res 
gjieringen kjobt allerede 1779. 

Uvanage kaldes de Penge, Godſer og Indkomſter, 
form Konger, Fyrſter og andre Standsperſoner, for hvilte 
Forſteſodſelsretten gielder, made give deres yngre Brødre 
eller. Fettre til Underholdning, — En apanageret 
Prinds kaldes den, fom paa flig Maade er forførget, 

Ypathic fan betragtes ſom Tilſtand, Egenſtab el⸗ 
fer Naturgave. Gom Tilfand ev det fuldkommen Uvirk— 
ſomhed hos et Menneſke; form Egenfab ev det den Lidenſka⸗— 
bernes Fraværelfe, ſom Stoikeren fordrer af den Bife. 
Gom Naturgave er Apathie enten forenet med tilſtrækkelig 
Sielekraft eller ikke. J forſte Tilfælde ev den, fom Kant 
meget tigtig ſiger, det lykkelige Yhlegma. Den dere 
med Begavede ev vel juſt derfor ingen Viis, men det ev ham 
Lettere af blive det enden anden. J ſidſte Tilfælde er den 
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et Slags Ufelſomhed, hvorved ct Mennefke lettelig finder 
fig i enhver Smerte, felv den iffe nødvendige — - 

Apelles, berømt Maler, var en Son af Py— 
thiu 3, fodt paa Cos og fif Borgerret i Cyhefus,. Ep o- 
fué fra Epheſus gav ham den forfe Underviisning i fin 
Kunſt og Pamphilius af Amphipolis var hans anden 
"Pærer. Apelles fordunklede alle Malere; iſer udmærfede 
jan fig sed uefterlignelig Ynde, ved Reenhed, Elegants og 
alg af Formerne. " For ſaavidt mueligt af uddanne fi 

Talent, havde ban beſegt de beremtete SÉoler, bland 
hore Skoͤlen i Sichon, ſom dengang var « for Unfeelfe, 

Han begav fig og til Rhodus for at fee den berømte Malet 
Protogenes. Han var fraværende, da Apelles kom, 
pg denne gjorde uden at nævne fig et Udkaſt med en Penſel 
pg begav fig bort. Protogenes erfjendte ved fin Tubagea 
komſt Apelles's Haand og foretog fla at overgaaͤr hans Åre 
beide ved en endnu fEjønnere og nøjere Tegning, Apelles 
kom igjen: "man vifte ham Protogencza's Udkaſt, og ban 
tegnebe paa nye et faa funffigt Omrids ved Siden af bet; 
af den rhodiſte Maler erklærede fig for overrunden, opføgs 
fe Apelles og overvælpede ham med Are. Dette Malerie 
bles betragtet ſom et Kunſtens Under, fon fiden fil Kom 
og prydede Cæfarernes Pallads, hyer en Ildebrand odelag⸗ 
fe def, — Apelles var afholdt felv af fine Medbeilere fon 
fin eftergivende og æble Tenkewaade; han [od Protogenes's 
Vaerker ajelde. for ſine for af de kunde blive bedre befaler 
fe. Den bersmte Lais, ſom han engang ſage efe-Band, 
hsd han til fig, og hun tjente ham til Model, Den fFjøns 
ne Phryne «av ham Manfteret fil en Venus Anadps 
nomene for Indbyggerne af Cos. Man kaldte Apelles Mas 
lernes Fyrſte og Malerkunſten fortrinligviis Apelles's Künſt. 
Alexander overoſte ham med Gunſtbeviisninger og vilde 
kun males af ham. Adſkillige Skribenter tale om en af 
Apelles malet Heſt, der var faa naturlig at Heſte vrinfede 
fil den. Alexander vife han fin Yadeſt ogſaa derved, at 
han overlyd ham den indtagende Camafpe féjont han 
felv elſtede hende. Han havde paalagt Apelles at male 
hende nogen; men ved Synet af faa ſtore Mdigheder fun» 
be Maleren et Fjule fin Forvirring, og, da Alexander 
mærkede Sct, forærede ban hende til Apelles. — Efter Alex— 
Guders Dod begav Apeltes fig fil Alexandrien, Ytolemæus'$ 
Hof. Sans Fiender fonte at paadrage ham Fyrſtens Miss 
hag, da de ved en faljfE Indbydelſe fik Ham fil at viſe fig 
pc en Feſt. Fongen var, misfornøjet” med Malerens 
Driſtigheb, men denne, der et vidſte Bedragerens Navn, 
tegnede hans Billede faa uøiagtig paa Bæggen; af man 
Érar fjendte ham," Sort efter blev han anflaget af Male⸗ 
ren Antiphilus fot at have deeltaget i en Sammenſoar gel⸗ 
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fe. Han blev lagt i Lenker, og det havde ufentvivl været 
ude med ham, hvid ei Øen af de Skyldige felv bavde ret= 
færdiggjort ham. Derdbaa vendte ban tilbage til fit gæs 
dreneland og malede til Erindring om denne Begivenbed 
fit berømte Bagtalelfes Malerie. Apelles havde ſtrevet 
fre Bærfer om fin Kunts Hemmeligheder, ſom endnu vare: 
til,t Plinius's Tid. Apelles hørte gierne Andres Domme 
om fine Arbeider og udftillede dem derfor offentlig, men 
holdt fig felv Æjult iB%zærbeden. Bed ent ſaadan Leilighed ind 
tlaf det befjendte Tilfælde mellem ham og en Sfoemager. 
Da: denne dadlede Skoen ved en Figur, benyttede Apelleb 
hans Critif, men, da han drifig herved, beghndte at 
meftre andre Dele af Maleriet, gav Abelles ham den for— 
tjente Formahingi Sitodemager bliv ved bih fæl.” — 
linius beretter, at Apelles ſadvanligt malede med fire 
arver; ſom han bragte i Harmonie ved eh af ham felv op⸗ 

funden Fernis 

Apenninerne faldes en Bjærgtjede i Italien, 
dér gaaer fra Alperne til Kyften ved Otranto og Gtrædet 
ved Mesſina. De ere ei ſaa høie fom Alperne og for det 
meſte beyoxede med GÉov lige til Toppen; dog have de ens 
kelte ſteile og høie Klippebjerge; fom Gran Saſſo ved 
Aquileia, hois Hoide Haaer 8200 god: 

.… Myøbrvrodite; Fjerlighedsgudindens almindelige 
Havn hos Grakerne og ligebetydende med Uphrogeneia 3: 
udfprungen af Havets Gun, Aphrodiſia faldes der or en 
Venus helliget Feſt, fom holdtes paa flere Stader i Gæs 
kenland, men meeſt hoitidelig paa Cvperns 

Apieius, én betjendt Lakkermund i Auqufts og 
Tibers Tid. Han holdt det læftrete Gord i Rom, vifte 
fit Genie ved Opfindelſen af en nye Kage, pg fine Kunde 
—— i Kogekunten ved en af ham forfattet Kogebog. - Da 
an havde tilſat ſin ſtore Formue, tog ban frivillig Gift 

. for iffe, ſom han frygtede, at doe af Hunger. 

Abis, en af Wahypterne fornemmelig i Memphis 
ſom Guddom tilbedet Tyr. Efter den almindelige Trog 
brev en Koe befrugtet ved em Lyeſtraale fra Himmelen ifær 
fra Maenen. Apis blev. kjendt ved fin Zarve og fine Plet— 
for, Den maatte være fort ag have én hvid Trianael paa 
Vanden, paa den høire Side cen bsid,-fålømaonedannet 
Plet, og under Tungen en Knude, der lignede en Starn— 
baſſe. Naar den var funden, blev den foret 4 Maaneder & 
en Bygning ſom vendte. mod Øen, dergaa Nomaane 
under ſtore Hoitideligheder bragt paa et prægtigt Fartol 
til Heliopolis, hvor den i 40 Dage blev foret af Prefterne 
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og modtog hoiſt uanſtandige Beſog af Fruentimmesr. 
sen efter denne Tid turde ingen meer komme den nær. 
Fra Heliopolis bragte Præeſterne den til Memphis, hvor 
ben havde et Tempel, to Capeller til Beboelſe og en for 
Gaard for at ſtaffe fig Bevagelſe. Den beſad Spaadoms⸗ 
gave og meddeelte famme til de Drenge, der ſtedſe vare 
om den. Det auſaaes far et godt ellev ondt Forvarſel, 
Haar Apis gif i det ene eller andet Capel: Den dyrkedes 
ped Ofre åg Feſte. Dens Fodſelsfeſt ——— 
aarlig paa den Tid, Nilen begyndte at flige i 7 Dage: 
Uagtet denne Dyrkelſe maatte den ei leve over 25 Har; 
hvortil Grunden lage i WÆgnpternes aſtronomiſke Theolo= 
gie, Den begravedes ien Btrond og dens Død vakte en 
almindelig dyb Sorg, der vørede faalænge til Præſterne 
havde fundet dens Eflerfolger. 

Apekalypſis kaldes den ſidſte Bog i det nye Tes 
ſtamente. Ordet betyder Aabenbaring, og Bogen kaldes 
almindeligt Johannes Aabenbaring, fordi den tilſtrives 
Apoſtelen af dette Ravn, der under fit Ophöld paa Øen 
Pathmos i det ægærffe Dav; hvorhen han var forviift, ſtal 
have havt diſſe Syner. Dog ev det ligeſaa uviſt, hvo det 
er Forfatter af denne, Bog, ſom hvad dens egentlige Gens 
figt er, Den ſandſytzligſte Hupofbefe er maaſte? den, af 
Chriſtendommens Seier over Jodedommet og Hedenkabet 
deri paa en brophetiſt Maade fremftiles. Der er ingen 
af Bøgerne i Bibelen, hvorom der er tyiſtet ſaameget, og 
hvorom man har drømt faameget, da man deri har villet 
finde og fundet Spaadomme om alle øigtige Begivenheder 

, efter Chriſtus. Derfor ev det et ufædvanligt af falde ena 
hver Biftonær en apokalyptiſt Drømmer, Selv den berom⸗ 
fe Nevtou faldt i fin Alder paa af ville forklare (udlægge) 
Aabenbaringen, et Beviis paa ben førgelige Sandhed af 
hverken ſtore Talenter eler Indſigter Fuhne beſtytte Mens 
neffet mod Daarlighed. 

Apokryphiſte Søger faldes egentlig ffjulte 
eller ubefjendte (af ef græff Ord) dernæft uægte Gfrifter, 
fordi deres virkelige Forfatter hat føgt af holde fig ſtjult 
og almindelig ev ubeljenst. Med Henſyn til Bibelen Fals 
Der man de Bager apofrypbiffe, ſom man ei tillægger guds 
dommelig Oprindelſe, og hvis Indhold derfor ef betragtes 
ſom ufravigelig Regel i Troe og Levnet, om så et ſaadant 
Skrift forreſten ei er nægte eller dets Forfatter ubekiendt. 
Moͤbſat diſſe ere decanoniſte Boger (af det græs 
fe Ord, Canon, en Regel) hvorunder man forfaaer de, 
hvis Indhold anſees for fuldkommen ſikkre Troes⸗og Leve— 
regler, fordi man tilſkriver dem guddommelig Oprindelfe. 
Baade det gamle og nye Teſtamente har fine canoniſke og 

Ge ER 

er 
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apoktyphiſte Boger. Dog ere Thedlagelné ti gandſte ehis 
ge i Beſtemmelſen af apokryphiſte Bøger, hvortil nogle f 
E. regner Johannes Aabenbaring. 

Apodiktiſk. En Erfjendelfe, det fører en fulde 
kommen Nodvendighed med fig er abodiktiſt. Den fan ej 
bygges ; paa Erfaringsgrunde, men maae være ct reen 

rodukt af Fornuften, da Erkaring ingen Nodvendighed 
an give: (Gee cåthegorifE Imperativ). 

— Apol lo en Son af Yhpiter'og Latona, font 
efter lang Omfaffen og ni Dages Fodſelsveer fødte hans 
paa Øjen Delos. Mangfoldige ere de Forretninger, Mys 
thologien tildeler ham, Han forefommer deri ſom vældig 
Bueſtytte, fomMufifensogGangens Guds 
videre fom Lægerne, Hyrdernes.og Stad— 
byggernes Gud. Allerede den ste Dag efter fin 
Fodſei dræbte hån med fin Bue Ørågen Øvytpo; nedlagde 
ſiden tilligemed fin Soſter Artemis Niobes Børn 7e. Gaas 
vel i Krigen mod, Titanerne fom Giganterne hjalp han Ze— 
us. Hañ dræbte Cykloͤperne, fordi diſſe haede ſmeddet 
Jupiter Tordenkilen, hvormed han havde dræbt Uyolog 
Yndling Æfculap. Overhovedet ſagdes enhver at væs 
re truffet af Apollds Pile, fom gik pludfeligt ud af Verden, 
Apollo war Opfinder af Cithara eller fyren. Marſyhas, 
fom vad fin Floite vovede en Bæddeftrid med ham, blev 
overvunden og Apollo traf til Straf Skindet af, ham; 
Han havde og en anden Veddeſtrid mod Pau, hvilfen Mio 
das afgjorde og fk derfor Rſelſsoren. At Apollo beſad Spaa— 
domsgave ſees af Homer. J Iliaden berettes at han be— 
savede Calehas dermed, og Odyſſeen omtales et O— 
fafelfvar,  fom han meddeelte i Delphi. Desuden havs 
de Apollo Ørafler, Didymi, Claros og Patara. Da matt 
øgfad føgte Rægedom hos Orakler og Gandfigere, fan man 
deraf forflare fig) hvorledes Apolld var bleven anfeet for 
fæge. Man faldte ham Xſeulaps Fader og digtede af 
han meddeelte Ufculepiaderne Lægefunfen. Fabelen om 
Apollos Hyrdeliv var ei ubefjendt i Gomers Tid, og Calli⸗ 
machus regner ham til de virfelige Hyrdeguder. Det bes 
romteſte Gagn af Apollos Hyrdeliv er unægtelig hans Tjes 
nefte hos Admet, hvilfen han efter Nogle frivillig underka— 
ſtede fig, efter Andre bleg han af Zeus domt dertil forme⸗ 
Delft Mordet paa Cykloperne eller den pythiſke Orage, 
Man tilſtriver ham endelig og Opbyggelſen af Stæverne 
CEyjicus, Cyreneog Nax 0 $ vaa Gicilien. Hos 
mer fortæller, at han tilligemed Neptun byggede Trotas 
Mute, og, da han af Laomedon blev bedragen for den ber 
tingede Len, hjemføgte han Troia med Peſt. Efter Laus 
ſanius bjalp ban ogfaa til at brygge Murene for Megara, 
og lagde ved den Leilighed fin Luth pag en Steen, hvorver 
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denne ſiden ved Betørelfe tonede ſom en Luth. Efter 
Digternes Skildringer hører Apollo tilligemed Mars, Merz 
fur og Bachus til de ufjæggede Guder, i hvilfe Ydealet 
nf ungdommelig Mandighed perſoniſieeres. Hans Attri⸗ 
buter ére mange: Bue og Kogger, Cither og Pleetrum, 
Slange, Hyrdekab, Grif dg Svane, Trefod, kLaurbe bla⸗ 
det 2. Mytbehiſtorieu fortæller en Mængde Kjerligheds> 
eventyr om ham og tillægger ham mange Børn. % den 
fenere Tid forverledes han med Helios og hos Romerne 
med Sohen. Hans Dyrkelſe var meget udbredt; foruden 
mange Templer vare Øen Delds, Staden Dely bis 
Bjerget Helifon, Leukas og Varhasſus ham hellige. 
Sj Rom holdteg egne Lege for ham faldet de apolinas 
kiſte, fom beſtode i, Tyrefægtninger og ſeeniſte og hymni⸗ 
ſte Foreſtillinger— 

Arpottontus, Oldtiden hævner flere Mend af 
dette Davn, af hvilke Fun de vigtige ber kunne anſores— 

Abolienius af Perga iPamphylién, een af 
de 4 GEribenter; der made betragtes fom Fædre i den ma— 
thematife Videnſkab, da de nyere ved deres Skrifter ere 
blevne befjendte med den. Dan ſtüderede ved Aar 200 
blandt Euklides's Diſeipler, og hav blandt andre Pærer 
efterladt eet om Kegleſnittene, hvilten Lere han udvidede 
pcd nye Opfindelſer og lykkelige Forklaringer. — Apollos 
ius fra Khodué var efter Nogles Mening født i 

Alexandrien, efter Athendus i Qaucratié ved den 146de 
Olympiade, men begav ſig, da han blev forfulgt af andre 
Lærde i fir Fædreneland, til Rhodus, hvor han lærte Khes 
torifein med fad megen Udmerkelſe og erhvervede fig fad ſtor 
Roes ved fine Skrifter, at Rhodierne tildeelte ham Bor⸗ 
gerret. Siden gif han igjeit til Alexaudrien for at erſtatte 
Eratoſthenes i Directionen for Bibliotheket 1 denne Stad. 
Af hans mange Bærfer eie vi blot hans Argonautie 
ca, der ei har ſtort poetiſt Bærd men røber megen glid i 
Udarbeidelſen. — 

. Uvolloniug af Tyana 1 Cappadocien, hois 
Fodſei indtræffer ved Begyndelſen af den chriſtelige Tidés 
regning, var en Zilbænger af den pythagorætffe Skole. 
Yhoeniceren Cuthydemus undervife ham i Gram⸗ 

matik og Rhetorik, men Euxrenus fra Heraklea i den 
pythagorciſke Dhiloſophie— Apollonius følte en uimed— 
kaaclig Drift til at følge Pyothagoras's Lære i al fin 
Strendhed. J WEgos var ct ÆFulov helliget Tempel, 
hvor denne. Gud gjorde Mirakler for at helbrede Syge. 

YMyollonius begav fig derhen. Ifslge Pythagoras's For⸗ 
ferifter afholdt han fig fra al dyriſt Naring og levede ales 
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ne af Frugter og Utter. Han drak ingen Viin, klædede 
fig i Toi af vegetabiliffe Stoffer, gik barfodet og lod fit 
Haar vere. Templets Praſter underviiſte ham og indvie⸗ 
de ham i deres Moſterier. Man fagde, at Eſeulap felvø 
12896 Bars til Vidne paa fine Curer. Han ftiftede en phie 
— Skole og paglagde ſig en, femaarig Taushed. J 
denne Tid —3 ban Pamphylien og Cilicien, bes 
fogte Antiochien, Epheſus og andre Gtæder, Derpaa beg 
fluttede ban at gage til Indien for at lære at fjende Bra— 
minernes Lære. Da hans Diſeiole vægrede fig ved at føl: 
ge ham, begav han fig alene paa Beren. En vis Damis, 
der mødte ham og betragtede Bam fom en Guddem, blev 
hans Ledſager og Reiſebeſtriver. J Babylon underholdt 
han fig med Magerne, og gif derfra med rige Forgringer 
fil Taxela, hvor en indiſk Konge, Phraortes, reſiderede. 
Denne gav ham en UnbefalingsErivelfe med til de førfte 
Braminer. Efter et Ophold af 4 Maaneder, kom Apol- 
lonius tilbage til Babylon og derfra fil Jonien. Ullevege 
ne gif Rygtet foran ham og Indbyggerne fremmede ham 
imode. Han forefaftede Folfet offentlig dets Dovenſtab, 
og anbefalede efter Pythagoras's Lære Falledeſtab i Ei— 
endomme. Han fal have forndſagt Epheſierne en Peſt 
og et YFordffjelv, ſom virkelig indtraf. Han tilbragte en 
9at alene ved Achiſles's Grav og foregav, fat have havt 
en Gamtale med Heltens Aand. - J Ledbos talte ban med 
Orpheus's Præfer, hvilke nægtede bam, ſom en Trolde . 
mand, Optagelfe i de hellige Myſterierz dog optoae de 
ham ſiden. J Athenen anbefalede ban Folket Ofringer, 
Bonner og Forbedringt Gæder. Allevegne paaſtod han af 
kunne forudſige tilfommende Ting og gjøre Mirakler. En— 
delig kom han til Rom. Nero havde juſt ved et Edikt fore 
jaget alle Mager fra Staden. Ylligevel vovede Apolloni— 
us fig med 38 andre i Staden, hvor Dog hans Ophold 
var af fort Varighed. … Han opvakte, fortæller en Sfris 
bent, en ung Kone fra Deden og blev fordreven af Rom. 
Dan berøgte Spanien, gif over Italien til Græfenland og 
derfra til Ægypten, hvor Veſpaſian, betjente fig af 
hans Anſeelſe for af befæfe fin Magt og ſpurgte ham. til 
Raads ſom ef Orakel. Han gjorde, derfra: en Reiſe til 
Ethiopien og blev ved fin Tilbagefom modtaget meget 
gunftigt af Tit us. Ved Domitians Thronbeſti— 
gelſe anklagedes han for at fave vakt en Opſtand i Rahr⸗ 
ken til Fordeel for Perva; han mødte frivillig for Retten 

, Dg blev frifjendt. Siden nedſatte han ſig i Epheſus, ſtif⸗— 
tede der en pythagoreiſt Skole og døde i en Alder af næfen 
100 Aar. Tu de mange Under man fortæller om ham høs 
rer pg det, af ban fFal have vidſt og forudfagt Øomitiang 
Dod i det Hieblik, den indtraf, — Man eyes bam en 

— 
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Gud, mens han levede, og derfor anſaaes ban længe efter fin 
Død. — Desuden gives der to berømte Billedhuggere af, 
Navnet Apollonſus; den ene fra Rhodus forfærdigede 
i Forening med Zaurifcué denunder Mavn af den fave 
nefilfe Tyr befjendte Gruppe; den anden, en Athenienſer, 
der levede ſtrax efter Alexander, har forfærdiget den bes 
romte Torſo af Belvedere, der anſees for et af Kunſtens 
Meſtervœrker. 

Apolog (ſee Fabel). 

Apophtbegma, et kortfattet, aandrigt Tanke⸗ 
ſprog. 

Apoplexie (ſee Slag). 

Upoftafie, Frafald og fornemmelig i thbeologiſk 
Betydning Frafald fra Chriſtendommen; deraf faldes en 
Frafalden Apoſtata. 

Apoſtel en Udſendt, af et groeſk Ord, ſom betyder 
at ſende. den chriſtelige Kirke forfaaer man under 
Mavn af Apoſtle de tolv Mænd, ſom Chriſtus levede i den 
fortroligſte Omgang med og. fom han brugte fil fin Læres 
Udbredelſe. Ebangeliſterné have deres Navn af 
Evangelium, et glad Budfab, fordi de i deres Skrifter 
forkyndte Chriſti fære. Blandt de 12 Apoſtler ere to Evan⸗ 
gelifer Mathæus og Johannes. 

Apofteriori (fee å priori.) 

Apoſtoliſk kaldes alt hvad der ſtaager i en vis Re⸗ 
fation til Upoftlerne.  Upoftoliffe Skrifter ere Skrifter, 
forfattede af dem. Den førfte Øriftne Kirke kaldes apo— 
ſtoliſt; ligeledes kaldes Paveſtolen den apoſtoliſte, fordi 
man foregiver at Apoſtelen Petrus bar ſtiftet den. Ap o⸗ 
ftoliff Kammer kaldes i Rom det Departement, 
fom beſtyrer de pavelige Indkomſter. Kongen af Ungarn 
Faldes apoftolifE Konge fra Stephan den iſte, ſom 
indførte Chriſtendommen, hvorfor Pave Gylvefter 2 fendte 
ham en Krone med et Korg. Derfor faldes og den ungar— 
ſte Krone Corona Sandéta eller apoſtolica. 

Apoſtroph er et Tegn () i Skrivningen for at 
filfjendegive et Bogſtabs Udeladelſe for Vellydens eller for 
Metrums Skyld. Herfra er Apoſtrophe forſtjellig: dete 
fe betyder den Figur i Talen naar man for deſto ſtorre Ef⸗ 
tertryk giver livlsſe Ting Perſonlighed og tiltaler dem 
fom levende og nærværende, 
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Apotbekerkunſt beſtgaer i den Fardighed at 
bringe alle de Kundffaber, der udfordres til Lagemlernes 
Samling, Opbevaring, Tilberedelfe og rigtige Blanding, 
i tilbørlig Udøvelfe. Den har en theoretiff og en practig 
Del. — Til den førffe hører KundPab om Naturrigern 
raae Gtoffe form Botanik,Zo ologie, Miner as 
logie'2c.; dernæf Kundfab om de enfelte Stoffe, deres 
Blanding, Adftillelſe og Egenſtaber, følgelig Chemie: 
videre Stoffenes Tilberedelſe fom Lægemibler efter Chemi— 
ens Grund, Vharmacie i indfrænfet Forſtand; og 
endelig Kundf£ab om Legem dlernes Gammenfæfning og 
Blanding efter Lægernes Forſtrifter, Receptur, — 
Apothekerkunſten begyndte tidlig, men i Forſtningen tilbe— 
redede Lægerne felv Medicinen. J Alexandrien, hvor der 
fandtes em overordentlig Mængde fæger, beffjæftigede noge 
le fig blot med Legemidlernes Tilberedelfe (250 f. €hr.) 
Mantias enDifcipel af den berømte Heropbhilug 
i Alerandrien var Forfatter, af den førfe Pharmako— 
poe. Zeno af Laodicæa gjorde fig fornemmelig 
bekjendt ved en Mængde fammenfatte Lægemidler, form 
han opfandt. Selv Fyrſter befjæftigede fig paa den Tid 
med Legem dlernes Underſogelſe og Tilberedelſe f. Cr. Atta— 
[ud 3die den ſidſte Konge i Vergamus (134). Han kal 
have opfundet Plaſter af Bleghvidt m. m.— Mit hr i» 
dat Eupator Konge i Vontu$ (fra 123 — 64), der af 
beftandig Frugt for at forgives, føgte at vænne fig til Brus 
gen af Gift og Modgift, bar gjort fig beromt i Pharmaci— 
en ved Ovfindelfen af en Recept til en almindelig Modaift, 
der beftod af 54 Ingredienſer. — En Mængde Læger bes 
fjæftigede fig med Opfindelfen af nye Lægemidler, ſom 
Muſa, Augußs Livlæge, Menekrates, Aſtlepia— 
deg. Ved det romerfe Riges Forfald og Barbarernes 
ndfald, forfaldt ogſaa al Slags Bidenffabelighed i Ve— 
en; " hvorimod den vedligeholdt fig i Orienten fornem— 

melig blandt Araberne, der ivrig lagde fig efter Chemie 
og Vharmacie. De overſatte Græfernes Skrifter og lagde 
den rette Grund til den egentlige Apothekerkunſt. Califen 
Al Manfur ſtiftede (754) de forſte offentlige Apothe—⸗ 
fer i Bagdad. Mange Benconelſer paa Lægemidler, ſom 
Alkohol, Julao ere af arabifE Osrindelſe. Apo— 
thekerne ftode under Øvriahcdens Opſiat og man ſaae baa— 
de paa Lægemidlernes gthed og Lethed i Yriis. — Da 
de medicinffe Bidenffaber igjen begyndte at blomſtre i Ve— 
ſten, ſtiftedes Gfoleni Galerno (1143) og fif ſiden 
iſer under Keiſer Frederik aden (12338) flor Anfeelfe. Den 
f det hele Apothekerveſen under fin Dpſigt. Abotheke ne 
f en Tart for Lægerhidlerne. S£un é viffe Stæder maatte 

Upotbefer anlægges, og to anſeete Mænd get have Ob⸗ 
2 
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figt med dem. J deres Narvarelſe maatte Droguiſterne 
tilberede deres Midler og bleve ved Opdagelſen af Bedrage— 
rier haardt ſtraffede. Forſt i det 15de Aarhundred bleve 
Apothekerne i Frankerig fatte under Statslægernes og Fa— 
culteternes Opfigt. Carl 8de gav dem 1484 en laugsmos— 
fig Indretning og Statuter, ſom fiden eve blevne deels be- 
Fræftede deels forøgede. J Tydfland vare Apothekerne 
paa denne Tid blot Medicinhandlere, der [ode Legemidler— 
ne fomme fra Ytalien. Den paracelſiſte Reform Mediei— 
nen (idet 16de Aarhundred) medførte ogfaa i Tydſtland 
Forandringer i Pharmacien. Fra Midten af det 17de Aar— 
hundred hævede Chemien fig lidt efter lidt og udbredede 
mere Lys over Pharmacien, hvorpaa ogſaa de fenere Op— 
dagelſer i Medicinen have hapt ſtor Yndflydelfe. 

Apotheoſe, Forgudelſe, en Ceremonie hos de 
Gamle, hvorved et Mennefke blev optaget i Gudernes Rang. 
Denne Skik at optage Menneſker, ſom havde gjort deres 
Nation vigtige Tjenefter iblandt Guderne, var meget gam— 
mel hos Græferne. De flefte Stiftere af Colonier og Stæ- 
der vare helligede paa deres Mynter, og ſenere tilegnede 
endog levende Fyrfter fig guddommelig Sæder paa deres 
Monumenter. Romerne havde 1 flere Aarhundreder fun 
forgudet Romulus; førf under Cæfarerne efterlignede de 
Græferne heri. Bi have endnu en Mængde Mindesmær- 
fer, der foreſtille romerſte Apotheoſer. 

Apellation kaldes den BVetshandling, hvorved 
man gjør Yndfigelfe mod en fældet Dom, af hvilfen man 
troer fig befværet, og henviſer Sagen under en højere In— 
ſtants for af erholde en nye Dom. 

Appiſke Bei, faaledes kaldtes Romernes ældfte og 
bersmteſte Bei, fom førte fra Rom til Capua. Den blev 
anlagt af Appius Claudius, da han Aar 441 efter Roms 
Bygning ver Cenfor, og lededes fiden til Brunduſium. 
Man feer endnu betydelige Levninger af den, ſom bevife 
dené ypperlige Bygningsmaade. 

Appius Claudius Crasſinus af Claudi— 
ernes berømte Glægt var neppe udnævnt til Conſul (313 4 
U. c.) før han til Senatets Forbauſelſe underſtottede lex 
Terentia, ſom havde en Forandring 1 Regjeringsformen til 
Henſigt. Iſtedet for de fædvanlige Pørighedsperfoner ud— 
nævntes Oecemvirer, ſom ffulde have den høtefte 
Magt i eet Yar og udfafte en Lovbog for Kom. Han felv 
udnæuntes fil Decemvir, og blev i Spidſen af dette Colle 
gium, da det næfte Aar fornyedes, Hans Beſlutning var 
at beholde den overdragne Magt for beſtandig, og til den— 
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ne Plans Opnaaelfe forenede han fig med fine Colleger. 
Paa denne Tid faldt Æquer og Gabiner ind 1 det Romers 
dr Efter heftig Modſtand evholdt Decemvirerne Tilla— 
elfe at hverve Tropper og ryffe imod Fienden. Kun Ap⸗ 
pius og Oppius bleve i Gfaden med to Legioner for 
at holde over Decembirernes Magt, da en uventet Begi— 
venhed ſtyrtede dem. Appius fik engang Pie paa en Jom— 
frue, hvis Skſonhed opvafte den heftigſte Lidenfab hos 
ham. un hed Virginia og vår en Datter af en 
anſeet Pleebeier ved Navn BVirgintus, der opholdt fig 
"ved Armeen; - hun. var forlovet med Geilius, der for» 
"ben havde været Folfetribun. Da Appius et retmasſig 
unde komme i Befiddelfe af hende og forgjæves fegte at 

forføre hende, befluttede han at bruge Magten. Een af 
ans Eltenter, M. Claudius, trængte tilligemed nog— 
e af fine Kamerater ind i den offent lige Skole, hvor Bir- 
inta befandt fig, foregav hun var Datter af cen afbans 
lavinder, greb hende og vilde føre hende bort.” + Folfet 

tvang ham til at flippe hende, men Claudius fordrede hen— 
de ſtrax for Appius's Domftol, og han afgjorde, at hun 
ſtulde følge fin foregivne Herre. Folket forlangde høit at 

vogſaa Birginias Glægtninae maatte høres. Hendes On: 
kel, Numitorius og hendes Forlovede Jeilius fremſtode 
og lagde Appius's nædle Henſigter for Dagen. Der paas 
fulgte et frygteligt Opror, og Decemviren nodtes fil at lade 
Virginia blive hos fin Familie; men han erflærede,- at 
* næfte Dag vilde affige hendes Dom. Virginius, der 
avde faaet Efterretning, om hvad der foregik i Rom, ile— 

de hjem og fremſtillede ſig tilligemed fin Datter paa Tor— 
vet i Gørgedragt. Han fremførte de klareſte Beviſer, 
men Appius befalede Claudius i Tillid til. fine Bevæbnede, 
af bemægtige fig fin Slavinde. Derpaa bad Virginius 
blot om at turde udfvørge Virginias OpdragerFe for dog 
at have den Beroligelfe at rives ud af fin Bildfarelfe. 
Appius tillod def, hvorpaa Faderen med Omhed omfavne= 
de fin Datter, greb pludſelig en Kniv, ſom tilhørte en 
Slagter, der ftod i Mærheden, og gjennemborede hendes 
Bryſt med de Ord: „Gaae Virginia frie og reent til din 

Moder og dine Forfædre.” Appius befalede at gribe ham, 
men han dygtede til Leieren. Senatorerne Valerius og 
Horatius fom hadede Decemviratet, opfordrede bet ophide 
fede Folk til Hevn, og Appius kunde blot dempe Oprøret 
ved Senatets Sammenkaldelſe. Imidlertid havde mø 
nius fortalt det ”Forefaldne ved Urmeen, ſom hevnly- 
ften ilede til Rom. Decemvirerne indfaae, at de ei længer 
kunde vedligeholde deres" Magt og nedlagde den. Senatet 
indførte igjen Conſul- og DAN rs sov (305 a. U.) 
Men Appius blev paa Virginius's Anklage, fængilet og 
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dode i Sængflet, fom Livius bevetter, for fin egen Haand; 
efter Dionys fra Halikarnas lode Tribunerne ham qvæle. 

Approeber, Lobegrave ved en Fæftning eler de 
Grave, ſom gjsres i ſtjeve og forffjelige Retninger mod 
en Fæfning for at Beleirerne defto lettere og mere ubemærs 
fede kunne nærme fig ſamme. Y diſſe Grave, der blive dys 
bere, jo nermere de fomme Fæfningen, rykke Beleirerne 
sy» nærmere. De Beleirede gjøre derimod Contre = Aps 
procher. 

Apraxin (Grev), General for den rusfiffe Arr 
mee under Keiſerinde Eliſabeth. Sine forſte Feldttog 
gorde han i Krigene mod Tyrferne under den berømte 
Münieh og naaede her de forſte Militairværdigheder- 
J Syvaarskrigen rykkede han i Spidfen af 40000 Mand i 
Marfen mod Kongen af Preuſſen, tog Memel, " trængte 
frem fil Grosegerndorf, hvor han log General 
Lehwald og bemægfigede fig én ſtor Deel af det preus— 
filke Artillerie. Uhindret kunde han rykket frem indtil 
Hovedſtaden, havde er en Hoſcabale ftandfet hans Frem— 
gang og nødt ham til af tage Bintergvarteer ved Curlands 
Grændfe. Keiſerinde Eliſabeth var bleven ſyg, og Kantss 
leren, Beftuchef, der føgte at erhverve Grorfyrfte 
Peters Yndef ; ſom var en ivrig Øen af Kongen af Preuss 
ſen, havde givet ham denne Ordre. Herfor blev Beſtuchef 
fort efter affat og forviiſt, men Apraxin fat i Fongſel og 
filet for en Krigsret. Han fremtraadte aldrig meer 
vaa den offentlige Skueplads, men endte fit fiv i Stilhed. 

A priori bruges modfat a pofteriori, At indſee elleve 
Bevife noget a priori, er af gjøre det af Grunde, ſom gaae 
foran den virkelige Erfaxing eller dog ere wafhængige af 
fame; da derimod Indſigt eller Beviis a poſteriori grun⸗ 
der fig paa virfelige i det eller hiint Tilfælde gjorte Erfa⸗ 
finger. 

Apulſius (Lucius) født i Madaura i Afrika mod 
Slutningen af Hadrians Regiering af anfeete Forældre, 
ſtuderede i Begyndelſen i Carthago, gjorde fig i Athenen 
befjendt med den gvæffe Litteratur, ifær den platonfke 
Philoſophie, gif derfra til Rom, hvor han uden Larer ſtaf⸗ 
fede fiz Kundſtab i det latinſke Sprog. Efter at have til⸗ 
ſat neſten fin hele Arv paa Reiſer, vendte han tilbage til 
Rom, hvor han for at opfåges blandt Ofiris - Præfter ſolgte 
al fn Eiendom. Citer nogen Tids Forløb vendte han tils 
bage til fit Fædreneland og førte der Sager med ſaadant 
Held, at mani Carthago og andre Stæder opreifte ham Sta⸗ 
tuer. Han agtede en rig Ene Fed Ravn Pudentilla. 

1 
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fjendes Slagtninge, ſom herved fade fig en betydelig Fots 
mue berøvet, anklagede ham for Magie, men han forfvas 
rede fig faa vel af han blev frifjendt, og nød fiden en lyk⸗ 
Éelig Rolighed til fin Død. — Han har ſtrevet en Roman, 
det gyldne Æfel, i 11 Bøger, hvilfen et manglet 
vittig Lune eller fatirife og voetiſte Egenſkaber. Stoffet 
fog han af Lucian, men forandrede Planen, ſatte noget 
til og forlængede det ved Epiſoder. Hans Stil er ikke 
reen og forfalder undertiden til Gvulf.  Epiføden om 
Pinde fra ade fil ste Bog falder Herder den ommeſte 
meeſt afverlende og høje Roman, ſom nogenfinde er ſtreven. 

Aquaduet, Vandledning, fører Band over lave 
Egne og Dale fra et Gted til et andet, Allerede i Oldti— 
den byggedes Vandledninger, ſom vidne om flor Fardighed 
f. Er. af Sefofrig, Semiramis, Salomou 1c. De vigtigs 
fle Urbeider af dette Slags have vi af Romerne, og Lev» 
ningerne af dem høre til de ſtjonneſte Mindesmærker af 
den romerffe Bygningskunſt, vi have tilbage. Cenſoren 
Appius Claudius Craffus Coeeus lod op= 
føre der forſte Uquaduct i Rom 441. Ogſaa de nyere have 
mange Bandledninger, fornemmelig for at befordre den ins 
dre Communication i Landet (fee Canal), 

Aquarel kaldes Malertie i Pandfarve, Hvor det 
hvide Paptir ſees igjennem påa Lysſtæederne. 

Aquatinta kaldes Kobberſtikten i Tuffmaneet, 
Bvormed man beldigen efterligner Tegninger, fom ere gjor⸗ 
te med Penſel i Tuſt, Gifter 1c, . 

Aqua Toffana, een af de fkrakkeligſte Gifttilbere⸗ 
delfer, ſom den nyere Tid har opfundet. Mavnet har dem 
af Opfinderſken Toffania, der levede førft i Palermo 
og fiden i Neapel og ſolgte denne Gift under Navn af den 
hellige Nicolaus af Baris Maunna i ſmaae Flaſter, Hvortil 
— heftede denne Helgens Billede. Hun valgte dette 
irma for at hindre Underſogelſe, da det var almindelig 

Troe af der af denne Helgens Grav uddød en Olie, ſom 
var god i alleſſags Sygdomme og forms man 95 under 
hans Navn. Da Øvrigheden desuagtet 1709 kom efter 

, hendes Giftblanderie, blev hun efterfat, men flygtede og 
fandt Beffyttelfe i Kloſterne. Man paaftaaer at denne 
Gift lader fig faaledes tilberede, af dens Virkning fan be= 
ſtemmes til en vid Dags; men dette er neppe mueligt, da 
faa mange Biomffændigheder,” der ei kunne beregnes, 
uundgaaelig virfe med, J ovrigt holdes iykkeligviis denne 
Giftblanding meget hemmelig. 
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Arabeſker falder manet Slags Zirater, der ere 
ſammenſatte af Planter, Glade, Grene og Blomſter, mas 
lede paa en vilkaarlig Grund eller anbragte i ophsiet Ar— 
beid. Man pryder hermed Bruge, indlagt Arbeide paa 
Mabler, Boger ꝛc. De have Nabn af Araberne; thi, da 
Diffe et furde afbilde Mennefker eller Dyr, brugte de Blom— 
ſter og Løvvært.: Man falder dem og Morefter fors 
di Maurerne betjente fig af dem; ligeledes Groteſker, 
fordi man fandt dem i de Gamles Grotter eler Hvelvinger 
under Jorden. Fiorello og Raknmitz have fÉrevet 
over denne Gienſtand. 

Arabien og Araber. Arabien, den fydvef- 
lige Deel af Aſien ligner mellem 50 og 77? oſtlig Længde 
pg 11te fil zode ? Kordlig Bredde, har ef Fladeindhold af 
"50000 7 Mileog kaldes af Indb. Ar abiah, Dfehef is 
fatal. Arab; men af Tyrferne og Perſerne Ava bi 
fran. Det ligger imellem den arabiſke og perſiſte Bugt, 
begræœndſes mod N. af ſtoxe Orkener, mod S. af det indi— 
fie Dav og. hænger mod N. V. farmnen med Ægypten ved 
Landtungen ved Suez. De Gamle deelte det i det ode, 
ftenige eler petraiſte og lykkelige Arabien; de nyere dele 
det i Kyſtland og Indreland. Det indre Land er en ſtor 
Orken, fuld af Flyveſand, Torne og ſaltagtige Planter; 
Kyſtlandet ev frugtbart paa Alode, Manna, Myrrha, Rø- 
gelſe, Indigo, Muffat og fornemmelig Caffetrxer. Ef— 
ter en fredie Inddeling beſtager Arabien af Yemen, 
Oman, Hadſias eller Lachfa, Hedfjas og 

vienen ved Syrien. Mod Beftfyften findes høre 
ergkjeder, der mod I. henge ſammen med Syriens 

Bjerge; meeft bekjendte ere Sainai, Horeb og Sab— 
ber; Arabien har blot Kyſtfloder, der tildeels fremkom— 
mer ved heftig Regn og blandt dem. Af tå n. — Clima— 
tet er hoiſt forſtzelligt. Der gives Egne, hvor der beſtan— 
dig regner; paa Hoiderne finder én heftig Kulde Sted og 
den meeſt trykkende Hede paa Sletterne; fugtige Vinde 
afverle med Samum, hvis brændende Hede truer at 
dræbe. — Jordbunden er ligeſaa forſtjellig, og beſtaaer af 
Lorre Sandorkener og de frugtbareſte Egne, ſom frem— 
bringe de herligſte Frugter, Kornarter, Rogelſer m. m. 
Blandt Arabiens Dyr udmærfer Heſten fig ved ſin 
Hurtighed; der findes desuden Kameler, Æfer, Bøder 
dg allé Slags af Aftens vilde Dyr. Arabien har og Ædel: 
Hene-vog forkjellige Metaller, dog ei Guld. — Indb., 
hvis Antal fan være 10 til 12 Mill., beſtage for Storſte— 
delen af egentlige Araber, der have et eget Sprog og mu- 
bamedanfE Religion. Øe [eve fon Hyrder og Agerdyrkere 
og have en lidenfkabelig Folelſe for Frihed og Håfhængig« 
hed. Det Gamle: Fred være med digt ér endnu den fæd« 
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vanlige Hilſen. Vær velkommen, hvad behøver du? er Til: 
” talen fil en Fremmed, der betaler Regningen med et: 
Gud gjengjelde Eder. Desuagtet ove de Røverier, men 
aldrig paa Gjeſterettens Bekoſtning. — De have en fors 
deelagtig Legemsdannelſe, beſidde Tapperhed og Færdig» 
hed ghmnaſtiſke Øvelfer, De ere fun ſielden plagede af 
Sygdomme, mod hoilfe' de ſikkres ved en ſtreng Opdragelſe, 
Reenlighed og Maadehold. Mogie falde fig Beduiner 
(Bedevi, Hrkenens Gønner, de Gamles Arabes fienitæ) og 
ere i Levemaade forfjellige fra Maurerne, ſom boe i Syufe, 
Drive Agerdyrkning og Handel. Fordum var Arabien Ho— 
vedfæder for den phoenieiſke Landhandel; endnu drive 
Arabierne Handel baade til Lands og fil Soes. — Bidenfas 
ber og Kunſter blomſtre nu et fynderlig; man lærer paa de— 
ves Hoiſtoler Afronomie (mee Aſtrologie) Medicin og 
ſaakaldt Philoſophie; Fæfen, Skriven, Regning og Cora— 
nen ere de almindeligſte Underviisningsgjenſtande. Bedu⸗— 
nerne blive gandſte uvidende, — Deres Forfatning er mes 
get ſimpel: deres Fyrſter kaldes Stor⸗Emir, Emir 
Shaeh; deres Dommere Kadi. — Foruden Araber 
findes der ogſaa Endeel Torfer, bs eg Ebrifne i Uras 
bien. — Til de vigtigfte Gtæder høre Medina (Medi— 
na al Nabi, Prophetens Stad) med Muhameds Hhellige 
«prægtige Grav, faavelfom de førfte Kalifers; Mecca 
Muhameds Fodeſtad, med den hellige Kaaba, fom ens 
—* Muhamedaner engang bor beſoge; Dfebidda ved 
et røde Hav med en vigtig Davn; Beit el Fatt 

med et betydeligt Caffemarfed; Mokka ved Bab el 
mene r har vigtig Caffehandel, Gana i Yemen; M os 
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UrabifE Litteratur og Sprog. Arabiens 
ældre Hiſtorie fjende vi lidt til, Det er efter Araberne 
Chargeteer og Anlæg rimeligt, at Poeſien tidligt har 
blomſtret blandt dem. Derſom det var fuldkomment bes 
vii, at Digtet Hi bb var af arabiſk Oprindelſe, kunde 
vi deraf nogenlunde lære at fjende deres ældre Poeſtes Cha⸗ 
racteer. — Naar Araberne felv fige, at deres Uvidenheds 
Periode har varet indtil Muhamed, faa maae dette for- 
fiaaes om egentlig færdem; thi de udmærfede fig for Mu— 
hameds Tid DA en glimrende Maade i Poefien. Paa 
Meſſen 1 Meffa og i OFadh få det ste Aarhundred -efter 
Chr. holdtes poetire Veddekampe, og de Digte, ſom man 
tilkjendte Prifen, bleve fErevne med gyldne Bogſtaver pag 
Byſſus og ophængte 1 Kaaba (Moallafath, ophængte). 
"Denne Samling indeholder 7 Digte af 7 Digtere, der ud- 
mævfe fig ved dyd dolelſe, ſterk Yndbildningsfraft, Rig— 
"Dom af Billeder og Sententſer, Nationalſtolthed og —* 
hedsaand, Heftighed 1 Hevn og Kjerlighed. (De ere ober⸗ 
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ſatte je Todſk af Hartman, Muͤnſter 102). Med Mu⸗ 
hamed begynder en nye Periode ogfaa t den arabiſte Lite 
teratur. Da han fremſtod ſom Prophet nedlagde han fine 
Troeslardomme og LevnetsforfÉrifter i den voetiffe Coran 
(Alkoran). Abubekr, den førite Kalif efter Muhameds 
Dod, ſamlede denne Arabernes Bibel, der beffaaer af to Dele, 
en dogmatik og en praetiſk; den blev fiden berigtiget og 
bekjendtgiort af Othman, den tredie Kalif. Under 
de forſte Kalifer fænfte Araberne blot paa Erobringer, og 
udſtrakte fnart deres Herredomme fra Ægypten til Indi— 
en og fra Liſſabon til Gamarfand. — Omgang med mere 
cultiverede Nationer formildede lidt efter lidt Arabernes 
krigetſte Vildhed; med Califerne af Abasſtdernes Stam⸗ 
me begyndte og Bidenffaber og Kunſter at blomſtre (750). 
Bed Al Manſurs glimrende of fandt de førft Un— 
derſtottelſe; men det var Haruinlal Rafchid 

(786 -— 8306) der indgjød fine Landsmænd en vedsavende 
Kjerlighed for dem. Han faldte Lærde fra alle Lande til 
fit Hof, belsnnede dem fongeligt, lod de fortrinligſte gro— 
ffe Skribenteres Bærfer overfætte paa Arabiſk, og udbres 
de ved en Mængde Ufferifter.… AL Mamun, hans Son, 
bød den græffe Keiſer 100 Centner Guld og en beftandig 
Fred, hvis han blot i nogen Tid vilde overlade ham Philde 
fophen. Leno til fin Underviisning. Under hans Regjſe⸗ 
ring bleve fortræffelige Sfolet anlagde t Bagdad, Bas— 
fora, Buchara, Kufa, og ſtore Bibliotheker : Alerandria, 
Bagdad og Cairo. Med Abbaſidernes Dynaftie 
" Bagdad, kappedes Ommiadernes i Gpanien. 
* Bagdad var før Aften, var Høiffolen i Cordova før 
uropa, hvor Araberne i det rode Aarhundred vare Litte— 

raturens Stotte. Efter Aaret 900 reiſte man fra Franke— 
rige og andre éuropæiffe Lande til Araberne i Spanien ifær 
for af ſtadere Mathematik og Medicin, Hvortil man et 
håvde Leilighed andre Steder. Mange videnfabelige 
Kunſtord fom Algebra, Zenith, Nadir, Uzimutp 1c. vidne 
om Arabernes Yndilnvdelfe paa Litteraturen; ligeledes ete 
de Taleifre vi ru bruge, af arabiſk Herkomſt. — FordbefEris 
velfen har Araberne meget at takke. Bed deres Erobrin— 
ger i Afrika trængte de mod S. til Piger, mod V. fil Se⸗ 
negal og mod Ø. til Cap Cortientes. — Allerede i deres 
Erobringers Begyndelſe maatte de. udfendte Feldtherrer 
geographifk beſkrive de erobrede Lande, Aſiens Riger og 
Folkeſtaa våre dem for det meefte bekjendte; de udvidede 
Kundfaben om deres Fodreneland Arabien, Syrien og 
Verſien oe fEnffede i det mindſte noget Lys over Tatariet, 
det fydlige Rusland, China og Hindoffan. Meget af 
hvad deres berømwtefe Geographer Abulfeda og 
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Ebrife berette er endnu brugbart og meget vigtigt i 
hiftori « geograpbiE Henſigt. Fra det gde Aarhun—⸗ 
Dred ere ogſaa Arabernes Hiſtorieſkrivere talrige, men de 
ere ci endnu hverken tilfræffelig prøvede eller nyttede, 
Alkhelebi fra 818 er den æfdfte og befjendte Hiſto— 
tieffriver; desuden ere Albupharadſceh, Abulfe— 
da og flere mærkelige, Arabernes Philoſophie var gand⸗ 
ffe af greſk Oprindelſe og udgik fornemmelig fra Ariftote« 
les, der fra Spanien blev befjendt over det øvrige Curos 
pc: thi man overſatte ham fra det arabiffe paa Latin. 
Mun fan derfor udlede den Folaftife Phileſophies Oprins 
delſe fra Araberne. — Paa Dialectik og Metapbyſik vende 
fe de fortrinlig Opmærffomhed. Blandt deres philoſorbi⸗ 
fle Skribenter ere Alfarabi, der ſtrev over Principis 
erne (954); Avicenna (* 1036), der foruden andre phi— 
loſophiſke Verker har krevet en Commentar over Aciſtote— 
les; Ibn Gina udgav en Metaphyſik; Algazel 
nedrev alle pbifofophife Syſtemer, hvorimod Hapa le 
lath P9ahavpalab udgav et Forfvar. 9 Unfeelfe 
er Averroes for fin Commentar over Ariſtoteles ſaa— 
velfom for fin Paraphraſe ever Platos Republik, hvilfen 
Forfatter i øvrigt ei ſynes at have været meget bekjendt 
blandt Araberne. Mange berømte Philoſopher vare og— 
faa Læger; fht man adfildte et de phyſtkalſke Videnſtaber, 
hvortil man regnede Medicinen, fra Philoſophien. Efter 
Geographien have Araberne udrettet meeſt i Lægevidenfar 

"ben. J Dſchondiſabur, Bagdad, Iſpahan, Firuzabod, 
Bokkara, Kufa, Baſſora, Alexandria og Corduba opret⸗ 
tedes fra det gde til det 11te Aarhundred Læreanfalter, 
og nagtet de i det Voſentlige holdt fig til Græferne, kunde 
de dog et andet end gjøre betydelig Fremgang. Anatomi—⸗ 
en vandt mindſt, fordi Alcoranen forbyder Sonderlemmelfe 
af Dyr, derimod befad de omfattende Kundfaber i Læren 
om fægemidlerne, ffuderede ivrig Botanik og kunde betrag⸗ 
tes ſom den nyere Chemies Øpfinder, De lærte ogſaa at 
behandle Sygdomme henfigtsmæsfig. Blandt deres mes 
dicinfe Skribenter ere at merke: Aharum, der beffrev 
Kopperne, Alkendi, Rhazes, Almanſor, Avis 
cenna, Udgiver af en medicinf Canon, ſom længe an— 
ſaaes for en Hovedbog, Aben Zobar, Averroe 8, 
Forfatter af et dialektiſk Syſtem i den hele Medicin. Uras 
berne have unægtelig den Fortjenefte at have opholdet den 
videnſkabelige Lægefung i Middelalderen og udbredet dens 
Studium. At Pbyfifen vandt mindre ved Araberne ligger 
vift nof i Behandlingsmaaden. For defto lettere at fore⸗ 
ne de ariftoteliffe Grundfætninger med Aleoranens Fatar 
lismus, behandlede man. Phyfifen metaphyſiſt. — Defø 
mere udrettede de Matbematifen, dev blev beriget og vie 
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dere udbredet af dem. J Arithmetiken indførte de Bru⸗ 
gen af Ciffrene, i Trigenometrien Sinus, ſimpelgjorde 
Grokernes trigonomettiſte Operationer og udvidede den 
almeennyttige Anvendelſe af Algebra. Mhamed Ben 
Mufa ba Thebit Ben Korrah erhvervede fig herved 
færdeles Fortjeneſter; Alhazen ffrev over Optiken; 
Naſireddin overfatte Euklids Elementer; DI ch e- 
bers Ben df la leverede er? Kommentar over Ptolemæ- 
us's Trigonometrie. Fornemmelig dyrkedes Aſtronomi— 
en, for hvilken der i Bagdad og Corduba vare oprettede 
beromte Skoler og Obſervatorier. Allerede z12 havde Al⸗ 
bagen og Sergius overſat Ptolomgus Almageſt, 
dets forſte aſtronomſke Lerebygning paa Arabiſk, hvoraf 
filen Averroes gav: et Udtog; Albaten, Al— 
manſor og flere leverede Bidrag til Aſtronomiens Ud— 
videlſe. Geographie forenedes med Mathematik og Aftro— 
nomie og behandledes ſyſtematiſk, iſer af Abulfeda. Jor—⸗ 
dens Inddeeling 17 Climater m. m. hidhorer fra Araber⸗ 
ne. — Bed alle diſſe Fremføridt i de alvorligere Viden— 
fraber -glemte Araberne dog ikke Poeſien. Abu⸗-⸗Te— 
mam ſamlede (830) den ſtorre Ha mafah, en Antholo— 
gie i 10 Boger og Bochteri den mindre Hamaſah. 
Senere blev dog den højere orientalſke Originalitet i den 
arabiſte Poeſie ſtedſe ſſeldnere, Tonen mere myſtiſt-hyper— 
boli og Soroget mindre reent,  Motanabbi har i 
et elasſiſk Sprog ſkrevet ømme Elegier; Tophatl en 
intereſſant philofopbif Roman, Naturmennefket; 
dmat, en for Helteroman, Antars Levnet t 

35 Dele, ſom endnu tjener Orientens Fortællere og Dekla— 
matorer til Stof. Alle Arter af Poeſie cultiveredes af 
Araberne undtagen den dramatiſke; og Romanzen, ef Pro— 
duft af Nationens eventyrlige Ridderaand, var deres Op- 
ſindelfe. Det fan altfaa ingen Tvivl være om, at de have 
virfet mægtig paa den nyeuropæife Poeſie. Øen eventyr— 
Lige Ridderaand, Feer og Troldmend og maaféce felv Ri— 
met er gaaet over fra Arabernes i vov Poeſie. Saaledes 
har denne Matton paa flere Maader virket velgjørende for 
Europas Cultur og Litteratur. Man feer deraf hvor vig— 
tigt det arabiſfte Sprog mage vare for den lærde Forſker. 
Hvso, der vil gjøre et dybere Blik i Menneſkehedens og Bi- 
denſtabernes Hiſtorie, kan ei undvære dette Sprog, der 
hører til de faa kaldte ſemitiſke Dialekter og udmærte fig 
iblandt dem ved Adder, Rigdom og Boielighed. Ved Co— 
ranen blev det fixeret ſon Bogſprog og. fort efter Muha— 
med, men endnu mere fra def rode Aarhundred gaves der 
blandt Araberne Grammatiker, der beſtemte Sprogets 
Grundfætninger, »underføgte dets Skjonheder og famlede 
dets Forraad i Ordbøger, Ved Arabernes Overgang fil 
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Sicilien og Spanien, bleb deres Sprog ogſaa bekjendt & 
Europa. Dog tabtes næjften gandſte Kundſtaben derom ef- 
ter Maurernes Fordrivelſe, uagtet man ihine Landes 
Sprog beholdt mange Spoer deraf. Poſtel oplivede 
igjen dette Sprogs Studium i Frankerig, Spy i Tydſk— 
land. % det 17de Aarhundred blomſtrede det i Nederlan— 
dene, og ev fiden dyrfet med Iver i Tydffland, Holland og 
Engelland. Af Michaelis, Roſeumüller, 
Richardfonogde Garn have vi læfeværdige Gram— 
matifer deri, af Erpen, Golius, Seheid o. fl. 
gode Ordbøger; afRei fie, Rofenmåller, 
Jahn o. fi., Chreſtomatier. Jonas, Eieh— 

Vorn, Tyehſen, Wahl, Paulus, Ro 
in uͤller o. a. have ſtore Fortjeneſter af dette S 
Kritik og Ynterprætation. 

— — 

Araehne, Datter af Purpurfarveren $Ydmon 
Colophon, havde lært Vevekunſten af Pallas, og fordriftes 
de fig fil i ſtolt Indbildning om fin Kunſtfordighed at op= 
byde fin Lererinde felv til Veddeſtrid. &Forgjeves advares 
de Gudinden hende i Skikkelſe af en gammel Kone. Ved— 
defampen begyndte og Arachne forfærdigede et kunſtigt 
BVæv, der vifte Olympiernes Chronik ſcandaleuſe. For— 
bittret herover fønderrev Pallas hendes Arbeide, hvorpaa 
Arachne i Fortvivlelſe hængte fig. Bel reddede Gudinden 
hendes Liv- ved af dryppe en kraftig Plantefaft paa hende; 
men forvandlede hende til en Wderkop. 

Arachnologie eller Araneologie kaldes den 
Kunſt af Æderfoppernes Bebegelſer og Spinden, at ſlut— 
te ſig til Veirets Forandringer. Man finder allerede Vink 
herom hos Plinius (Sct. n,lib. XI, ſeit 28); ogfaa handles ders 
omtentil Goͤrlitz 1388 udfommen evigvarende Practica. 
den. nyere Tid har Quatermére Disjonval 
fordum Medlem af Bidenfabernes' Selfab i Paris, under 
ef ZangenTab af 8 Maaneder, i hvilfen nogle Edderkopper 
vare hang eneſte Selſtab, anſtillet mange Yagttagelfsr 
Over dem og udgivet ſamme 1797 i Paris. 

Aragon, en Provinds i det øftlige Spanien ved 
Pyrenæerne, ffal have fit Pavn af den yndige Dal Ur a- 
gues, ſtod under Romernes og fiden Veſtgothernes Herrer 
domme. J Begyndelſen af det 8de Aarhundrede indtoge 
Araberne Endeel af Landet, og Frankerne under Carl den 
fore erobrede ef Stykke, ſom de lode vegjere ved Markgre— 
ver. Efterhaanden afkaſtede Indb. Arabernes Herredom— 
me, og i det 16de Aarhundred Tom Aragon ved Giftermaal 
fil det mægtige navarriffe Rige. Da Gancho den ſto— 
ve 1035 deelte fine Lande mellem fine Sønner, fif hans 
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uægte Gan Ramiro Grevffabet Aragon ſom Kongeri⸗ 
ge. Siden blev Aragon t fiere Aarhundreder et felvftæns 
digt og af egne Fyrſter beherfEet Land. Det indbefattede 
dengang endnu ei Ulf, hvad der nu regnes dertil. Men 
ved Geite over Maurerne udvidedes Landet. J det 12 Aars 
hundred vantt Albhons, faldet delBarallador (Slagvinderen), 
30 Geire over Maurerne. Bed en aragoniſt Prindſeſſes 
Giftermaal med den mægtige Greve af Barcelona (1137) 
forenedes Catalonien med Aragonien, hoilket end mere 
udvidedes, da Facob sfte Erobreren fratog Mau» 
terne Balencia og Mallorca. " Det ſidſte overlod ban til 
fin yngſte Gen, og ber udgjorde en tidlang et eget Rige. 
Aragonien, Catalonienog Valencia bleve 
efter en Beſſutning af Stenderne 1319 forenede fil et uads 
fEileltgt Rige under een Regent, omendffjøndt hvert af diſſe 
Lande beholdt fin egen Forfatning. Jacob 1ftes Son, 
eter z3die, gjorde fine Fordringer gjeldende paa Neapel 
og Sicilien, dø han var gift med Manfred af Hohenſtau— 
fens Datter Conſtantia. $ Kampen med den hagrde 
Carl af Urjou erholdt Veter efter den ſicilianſte Veſper 
(1282) Sieilien, ſom dog flere Gange fik fine egne Konger 
af Aragoniens Kongehuus. Da den gamle aragoniff- catas 
Ionie Stamme uddøde 1410 med Martin 2, Konge af 
Aragon og Sicilien, kom Ferdinand, Infant af 
Caſtilien, den ſidſte Konges nærmeffe mandlige Arving paa 
Quindeſtiden ved Stændernes Valg paa Thronen, ſom ban 
efterlod fin Gøn Alphons ste, der ved Neapels Erob⸗ 
ring bleveen af Europas magtigſte Fyrſter. Hans Broder 
Yoban, ſom ved Giftermaal var bleven Konge t Navar— 
ra, forenede fiden dette Rige med Aragon. Johans Son 
Ferdinand den catHolffe lagde ves fif Giftermaal 
med Iſabella af Caſtillien Grunden til Forening mellem 
Caftilten og Aragonien, der fiden Carl 1ffe (zte) ſtedſe har 
ve flaaet under famme Regent. — Mange heldige Omftæn= 
digheder bidroge fil at udbrede Cultur og Frihed i Ara— 
gon. Den mægtige Adel, der faa fraftigen underſtottede 

- Kongerne i deres Krige mod Maurerne, anſaae Kongen 
Fun for deres Ligemand og vovede ei ſſelden at forefFrive 
gam Regler. Staderne blomſtrede ved Handel, hvortil 
Maurernes Crempel og Naboeſfab meget opmuntrede, 
Ved Slutningen af det i2te Aarhundrede begyndte en hefs 
fig Kamp, mellem Udelen, med hvilken ogfaa Staderne 
forbandt fig, og Kongerne, fom ſogte af udvide deres 
Magt. Udfaldet af den forſte Kamp under Peter 2den var 
Gtændernes forfatningsmæsfige Rettighed at bruge Magt 
imod Kongen. Senere (1287) filtvodfede de fig to Friheds— 
breve, og 16 fafre Slotte bleve overgivne Stænderne - for 
Want paa Kongens, Lofter, Peter ade tilintetgjorde 1 3-48 
denne Tvang , dog vovede han ei af bruge vilkaarlig Magt. 
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Meget mere lovede "han at beffytte Landets Friheder og 
Rettigheder, og blev Juſtitias Dom underkaſtet; thi dens 
ne Øvrighedsperfon afgjorde alle Gager mellem Kongen og 
Underfaatterne i ſidſte Ynftants. Dog var Cortes 
(fee denne Artikel) den ſikkreſte Gfvors mod Misbrug af 
den kongelige Magt. De gamle Former vedligeholdt fig 
fængere i Aragon end i Caffilien og endnu f det 17de Har» 
hundred hørte man ofte et driſtigt Sorog af Gtænderne, 
fom for længe fiden var glemt i Caſtilien. Lidt efter lidt 
bleve Standernes Forfamlinger fjeldnere, og, da Pbilip 
ste havde befæftet Bourbonnernes Magt i Spanien, tabte 
Aragonierne for deres Hengivenhed til Carl af Øfterrig der 
reg faalænge forfvarede Rettigheder. — Aragons Fords 
hund er paa mange Stader faa ſtenet og ufrugtbar, ” at 
Cen af Landets Yridb. engang ſagde, at Aragonterne fnart 
vilde forlade dereg Hjem og føge mere blomftrende Egne, 
hvis ei den herlige Frihed bandt dem dertil, Dog er ogs 

. faa Landet frugtbart paa mange Stæder, fornemmelig 
hvor de vandes af Floderne. Der vifer fig ogfaa meget 
Liv og Virkſomhed blandt Indb. Diſſe Fordele fylder Lan— 
det fornemmelig de fidfte Kenger af den Bourbonfe Fami— 
lie, dev havde fadet indrette fo ſtore Kanaler, ſom begynde 
i Navarra og fane begge deres Band- af den ſamme Kilde, 
nemlig den gamle aragonife eller keiſerlige Canal (af 
Carl ste).  fandeté vigtigfte Frembringelſer ere Mais, 
Damp, Safran, Silfe, Aluun, Vitriol, Jafpis, Marmor, 
Jern og Blye. Faareablen er betydelig og Ufdudførfelen 
en vigtig Handelsgreen. J Engelland er den aragoniffe 
Uld i ſaadan Anſeelſe, at man blot bruger den til de fine« 
fre Toier. J Landet felv forarbeides den flet ikke, og 
Aragon mangler gandſke Fabrifer. Landet bar i Forhold 
en meget ringe Befolkning af famme Warfager, fom de fle« 
fte andre fpanffe Lande. Paa 710 > Mile var ved Slut⸗ 
ningen af forrige Aarhundrede ci flere end 623300 Indb. 
hvoraf 40000 findes i Hovedſtaden Saragoza. 

| Arak, en ſterk Brændeviin af Riis, Sukkerror el— 
ler Cokosnoddens Saft. Dette ſidſte Slags, ſom er det 
bedſte, kommer fra Batavia; de andre fra Goa. 

Yranda (Don Pedro Pablo Abarka de Wolea, 
Greve af) af en udmarket Familie i Aragon blev født 1719. 
J Førftningen opofrede han fig til Krigstjenefen; men, 
da han robede megen Jagttagelſes-Aand ndnævnte Cart 
3die ham ved fin Thronbeſtigelſe til Miniſter. Han gik 
ſom Gefandt til Auguſt zdie, Konge i Volen, hvor ban 
opholdt fig i 7 Aar. " Efter fir Tilbagekomſt Slev han Gee 
neralftatholder i Valencia; men i Aaret 1765 fældte £ons 
gen ham ifølge eni Madrid udbrudt Opſtand filbage og ud 
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nævnte ham til Præfident i det caſtiliſke Raad, Aranda 
rerfærdiggjorde Kongens Valg. Han bragte Orden tilbas 
ge og bevirkede Jeſuiternes Fordrivelfe af Riget. Dog 
[ykfedes det Roms. og Praſternes Rænter at bringe Kon— 
gen til af bortfjerne Yranda og fende ham ſom Geſandt 
til Fraukerig. Han filbragte g Yar i Paris, vendte fil- 
bage til Madrid ſom Stafsraad og levede her i en Slags 
Unaade indtil Dronningen misfornøtet med Grev FI ow ts 
da Blanca 1792 [od ham tildele dennes Plads. Men 
nogle Maaneder effer blev, ci uden Hoffets og Nationens 
biftreſte Spot, Aranda afloſt agFf Don Manuel Go— 
doin. Dan vedblev dog ſom Dekan t Statsraadet ſom 
han havde fat i Virkſomhed, men forvijtes fiden til Arago— 
nien, da han havde ſagt fin Mening om Krigen mod Fran— 
kerig. Gan døde- i Aragonien 1794 og efterlod en ung 
Enfe, men ingen Børn, Spaniens Hovedſtad Fylder 
ham for Storſtedelen fin Sikkerhed, Reenlighed og mange 
Misbruges Afſtaffelſe. 

Ararat et hoit Bjerg i Armenien ci langt fra 
Erivan. Armenerne paaſtaage, af Noahs Ark firande- 
— paa dette Bjerg og have derfor megen Erbodighed for 
ek: i k å 

” Arbitrage-Regning kaldes en Sammenlig— 
ning mellem to eller flere Pengecourſer for at ſee hvilken 
der er den fordeelagtigſte. Naar man f. Er. havde en 
Gum Penge af betale fra Paris fil Londen og Funde enten 
hetale den divecte eller over Cadix, Amſterdam eller Hams 
burg, faa beregner man Courſen mellem Paris og London, 
Courſen mellem Paris og Cadirog Cadix og London; mel: 

» Tem! Paris og Amſterdam og Amſterdam og London 2. og 
underføger ved Sammenligning hvilfet der er fordeelag⸗ 
tigſt. 56 iagttager man Folgende: Har man Penge 
at træffe er Vexrelcourſens hoieſte Priis, og har man Pens 
ge af betale den laveſte fordeelagtigſt, Haar Stedet har 
en faſt Cours. Har det ingen faft Couré er def omvendt, 

Areanum, en Hemmelighed: dette Ord bruges 
ifærom ef eller andet Lægemiddel, Hvis Ingredienſer og 
Silberedelfe holdes hemmelig. Quakſalrere drive t Ul. 
mindelighed megen Misbrug med flige Arcana; de ere 
Derfor en Gjenſtand for bet medicinfe Politie. 

Arceſilaus, Stifter af det midlere Akademie, 
var født i Pitana i Wolien i det forſte War. af den 116de 
Olympiade. Han blev omhyggeligen opdragen og efter fin 
Faders Dod fendt til Athenen for at fudere Rheterte, 
Men han fandt. mere Behag I Philoſophien end i Veltalen⸗ 
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heden og havde før til årer Peripatetikeren The ps 
raft og ſiden Crantor, Efter Crates“s 
od kom han i Spidſen for den academiſte Skole, men for 

retog fig betydelige Forandringer med dens Lærefætninger. 
Plato og hans Efterfølgere fEjelnede to Slags Gjenftan— 
de, legemlige; ſom virfe paa Sandſerne, bg abſtrakte, fort 
blot kunne fattes af Aauden. De forſtes Erkjendelfe, fag⸗ 
De de, conſtituerer Meningen, de andres Videnfkabeñ. 
Arkeſtlans, der varen oberdreven Sceptiker néedtede at 

an vidſte noget; felv det åt man intet vidſte. Han for— 
aftede Sandſernes Vidnesbyrd ſom falſt og ſtuffende og 

paaſtod ſom Folge heraf, af den ſaͤnde Viſe Yntet turde 
pgaſtaae; men han, maatte ligegodt kunne beffride alle 
Meninger: Men for åt bringe denne tirimelige Grundfær 
hing i Overeendſtemmelſe med den ålle Bæfener padlægte 
Nodvendighed af lebe, ſagde ham at der fun føreiigt kunde 
anvendes paå Bidenffaben; og at mali i Livet maatte hol— 
de fig til Skinnet. Forreſten var han velgjørende med 
Fattige og en Ven åf Fornolelſer, Gom Ariſtips Rival 
deelte han fin Tid mellem Umor, Bacchus og Muſerne uden 
at beklade noget offentlig Embede. Han døde af umådde- 
lig Nydelſe af Viin, 75 Aar gammel i det 4 Mår. af den 
i34de Olympiade: Hans Efterfølger vår Lacyde&s | 

— Arehaismus, et forældet Udtryt »r Sproget, 
bad enten det beſtager i et Ord; en Form eller Bending. 
Almindelighed tillader ci Stilens Theorie Brugen af 

Urdalsmus) met et vie Sttilarter fornemmelig den poeti— 
ſte kunne de ofte anvendes med Held. : 

ER ADL DDT ges Rg —3 Betydning 
Kundftab om de gamle Nationers Tilfand og Forfacnng 
enten i Almindelighed, alle de befjendte Oldtidens Folks 
eler en enfelt Nations i Gærdeleshed.  Y$ mere indffræntet 
Forſtand betyder Ordet Videnſkab om Anfikerne eler Oldti— 
dens Kunſtmindesmgrker, og mån bruger derfor undertiden 
Udtrykket Kunſtarchgologie, undertiden blot Uedjæologie, 
fordi man ev vant til bed dette Udtryk åt tænke vad Kun: 
fro hvorimod man ved en Antiquar altid foreſtiller fig én 
itteraͤtor. Naar man tåler om Archæeologie forſtager 

man derved almindelig Kundſtab om de gamle Æoanpters, 
Græfers, Etrufkers og Romeres Kunk » Mindesmærker. 
Grunden hertil (hvis man ei vil ſoge den Yhilologernes 
Eenſidighed) er udentvivl at man ved Antikernes Stuüdium 
fræbte æfter en Eſthetik for Alderdommens &ungværfer, 
dg blot kunde finde denne hos en Nation, hols Kunſtvcer— 
Per maage betragtes ſom clasfiTe Monſtre for ale Tider. 
En ſaadan Måtion var den græte;. dog bande de orenan⸗ 
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forte Nationer, deels arbeidet til ſamme Maal, eller habt 
Indflydelſe paa Græferne. Og, da man ved at ſamle Bis 
ne Nationers Kunſthiſtorie, erholdt faa at ſige, Kunſtens 
Naturhiſtorie i alle Perioder fra de forſte Boͤrneforſog ind⸗ 
fil Fuldendelſen og felv Udartelſen; ſaa antog man med 
Skin af Ret Ardjæologien i denne Betydning, føjønt inde 
ferænfet, fom et fuldkomment Heelt. De Kunftværfer, der 
fomme i Øetragtning ere Levninger 1) af Bygninsskunſten, 
2) af Buedhuggerkunſten, 3) af Toreutifen, 4) af Tegne- og 
Malerfunf eler Moſaik, 5) af Udgtavering og Myntvæfen 
og 5) af ardjæoldgiffe Voerktoier og Meubler (Anticaglie). 
Diſſe Levninger ere adſpredte i Italien, Frankerig, Sgas 
nien, Tydfſtkland, Engelland, Rusland og Dannemark, 
og derfor var det nødvendigt at reiſe for af Kudere dem. 
Det Forſte, Archxkologen behøver at vide, er Kundſtab om 
hvad der endnu findes af de Gamles Kunſtverker. Han 
maatte altfaa have en Fortegnelſe paa de exiſterende Antis 
fer, de Muſeer, Cabinetter ꝛc. hvor de findes og en Be— 
retning om deres Vandringer og Skjebne. Denne Peel af 
Archæologien er endnu ei udført i fin hele Omfang. Hexr⸗ 
til maatte foies Antikernes Sunitlære foredraget fom Kunſt⸗ 
hiſtorie, Bvori Underviisning meddeeltes over Kunſtvor⸗ 
kernes Stul, Methode, Hand, Kunftnerpractik og Technik 
efter Kunſtepocherne. Dernaſt fulgte Kunſthermeneutik, 
fom opfyfer den gamle Kunſts Symbolik, ſom og Maaden, 
hvorpaa man maage gaage frem i de gamle Kunſtvagrkers 
——— og de dertil nødvendige Hjelpemidler. Mytho⸗ 
logie, Hiſtorie og Antiquiteter bleve ber Hlelpevidenſtaber. 
Kunſtkritſten fulde derpaa levere de Grundſetninger, hror⸗ 
efter Antikerne overhovedet ſtulde proves eller erkjendes 
ſom hørende fil en. vig Kunßtepoche. — Endelig Fulde ns 
tifernes Wlfbetik fætte Kronen paa Urdæologteng Studi 
um. " Den ffal lære at trænge ind i de æfthetiffe Ideer, 
der ligger til Grund for Compoſitionerne, beſtemme fam» 
mes Anordning, Handling og Udtryk, gjøre opmagrkſom 
pag deres rene Gmag, ædle Simpelhed og fuldkomne 
Henfigtsmesſighed. * 

Arehenholz (Johan Vilhelm) var født i Lan— 
genfurth, en Forſtad ved Danzig. J fin Ungdom blev han 
fendt til Breslau, foreftilet Frederſt 2den af Preuſſen og 
Dptaget i Cadeteorpſet i Berlin, Her gjorde han betydeli⸗ 
ge Fremſkridt, uagtet hans Opdragelſe forhen var femmes 

, Tig forſomt. J Aaret 1760 oploſtes denne Anſtalt ved Rus⸗ 
ſernes Ankomſt og Archenholz traadte ind i Regimentet 
Renzel og var med i Feldttogene af 1761 og 1762. Da 
Frederik 2den havde lært af fjende ham ſom en fidenffaber 
hg Spiller, unddrog bor Bam fin Aatelſe og fatte ham ud 
af Tieneſten. Denne Kongens Mishag var uforanderlig 
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til hane Dod, "og gif ſaavidt, at Frederik, ſom Acchen⸗ 
olz havde ſendt fin Reife i Engefand og Itallen og ſom 
hard: læft den med Behag, firar fendte den tilbage, da 
an hørte at Forfatteren var den ſamme Archenhotz, om 

hvem han havde fattet faa ufordeelagtige Begreber. Om 
dette fynes at faftelen Skygge paa Acchenbolz's tidligere 

Spforiet, faa fan. det tillige anfces for et fort Beviis paa 
—* Sandhedekſerliahed og Redelighed, at hau desuagtet 
edſe med en enthufflaſtiſk Agtelſe og Klerlighed rofer Frederik 

Sen. Archenholz forlod preusſiſt Tjenefte og ſtal fra dem 
Tid et have rørt ct Kort. Han gif til Engelland og fame 
lede Efterretninger ok dette Land, ſom fon længe havde 
havt en færdeleg Forfjerlighed for. Hans næfte Reiſe føre 
fe ham til Italien. Bed et Fald fra Hefen brat ban fit 

Been, blev flet cureret og haltede fin hele Pevetid. Man 
* beſtyldt ham for at dette Tilfælde gjorde ham faa uret« 
ærdig mod Itallen: Dette er viſt nok en urimelig Gefylde 
ning, hvorvel man ef fan nægte af ban gjør Italien Uret. 
San Ængelland og Ftalien leberer en omfændelig, ſtjent 
et gandffe upartie Shldring af diſſe Lande. J Italien 
havde han opholdt fig fo Gange i Aaret 1775 og fideni Aarene 
r7 9 og 80; i Engelland barde ban i forffjellige Tidsruns 
ti * t 6 Bar og gjort Bekjendtſtab med mange af En» 
ellande vigtigfe "Mænd. Efter fin Tilbagekomſt tir 
ydffland, valgte ban Dresden fil Opholdeſted og Erev 

Syvaarsfrigens Hiftorie ti et ſtjent Fore— 
drag og med en Korthed, der do * er fuldſtendig. 
—* gi fede fig i Dresden, gik derfra til Berlin og udaav 

tøritedelen- af bang brittiffe Umnaler. Den 
franfe Revolution bragte fam førf paa at føfive en volie 
tig Journal, Minerva, fom han fortfatte til fn Død. 
% Forfiningen udgav han den i Forbindelfe med Bogbaube 

" fer Unger iBerlin. Denne traf fig dog fnart tilbage, da 
hun et funde billige en Reiſe, Urdjenbol; gjorde til Varig, 
hvor ban fpefulerede meget og heldigt med Asſtanater og 
Bøger. Fra Varis degav ban fig til Hamburg, byse bar 
fandt fig meget vel og fjøbte et Gods OvendorfiSærbeder 
af Hamburg, Hvoe han døde den 28 Febr, 1812 af et Slag, 
fom var en Følge af en Lungebetændelfe, i fit ride Har, 
an er og Forfatter af Gufao Vaſas og Udgiver af Zlis 
ſtiernes Hiftorle — 

Arehiloebus, en beremt grafk Digter, født 
paa Øen Paros ved 700 Har far Chr. Fodſel. J Forſtnin⸗ 
gen var han Goldat; men ban giver os ei fort B-greb 
om fin Tayperbed, da ban felv beretter, at han tog Flug⸗ 
fen ie: Slag og Faflede ft Skijold fra fig for at funne løbe 
deſto lettere. Mere" frygtelig var ———— Vennen i 

2 
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Haanden. Lykambes, der havde love: ham fin Dafs 
ter, mén troløs brød fit føfte, hængte fig over en Satire, 
hvori den fornærmede Digter hevnede ſig. Med ſamme 
Bitterhed forfulgte han alle dem af ſine Medborgere,” ſom 
havde den Ulykke at mishage ham. Men deels herved og 
deels ved fine nordentlige Sæder gjorde han fig mange Fien⸗ 
der. Hadet af alle og tredfjunfet i den dybeſte Elendig— 
hed; føgte hån Tilflugk til Øen Thaſus, een af hans ga 
der anlagt Colonié, men man frygtede ham faameget; af 
man ev vilde modtaͤge ham. Han hévnede fig herover ved 
bidende Vers. Lacedemonierne vilde et tilſtaae ham Nat— 
keleie i deres Stab: De olympiſke Lege adbnede hans Taz 
[enter én glimrende Skueßglads. Dan våndt Selerskrand— 
* bed en — og derne Triumph forſone— 
é ham mes fit Fedreneland, ſom vår ſtolt af ham: Dan . 

vendte tilbage til Fodtenelandet, mén bragte fit fordærå 
velige Talent til Satire med fig og doede eñdelig for deres 
Dolke, fom hån angreb med den. Hans Erihdring Eredes 
Thele Græfenland: Man roſer hos haͤm Stilens Kraft; 
Silledernes Liv; en aandrig Preeiſion, orhoiede Folel⸗ 
er og en bitter Satire; men diſſe Egenſtaber nedværdiges 
es ved kjendige Bagvafkelſer og ſtor Ufædelighed: , Dang 

Voerker eve tabte paa nogle ubefydelige Fragmenter nær: 

Arehimandrit faldes i deri græffe Kirke, ifær £ 
Rusland; den Geiſtlige, der har at byde over alle Kloftré 
og Abbedier i et Rige eller en Provinds. J, den romerſke 
Kirke er denne Bærdighed ei mere fad brugelig; fun noglé 
Prælater i Sicilien, føre” denne Titel; | hollken kommer 
Deraf, at Munkenes Boliger 1 forrige Tider dgfaa kaldtes 
Mandre. 

Arehimedes, den beromteſte af de Gamles Re— 
kaniker, var født i Syrageus ved Aar 287 før Chr: Uag⸗ 
tet han var i Famllie med Kong Hiero ſynes han dag er af 
ave beflædet. noget offentligt Embede; men gandfke inde 
—* fig til Videnſtaberne. Til fuldkommen at beſtem— 
me hans Fortjeneſter af de mathematike Videnfkaber, 
mangler os noiagtig Kundſkab om Mathematikens Tilſand 
for ham, dog vide vi, at ban haͤr beriget deri med Opda— 
gelſer af bøicte Vigtighed, ſom de Nyere håve tåget fil 
Saſis for derpaa.at grunde Udmaalingen af krumme ladet 
og, fegemér: Euklides betragtede i, fine Elementer kun 
tinglé af tiff Storrelſer i Forhold til hinanden; men han 
ſammen igner dem ci med ligelinede Flader og Legemer. 
die himedes har udviklet de fil denne Dergang nødvendige 
Sætninger t fine Afhandlinger om Sphæeren og Chlindren 
om Spheroider og Conpider og i ſit Skrift om Cirklens 
Udmaaling. Archimedes ér den eneſte blandt de Gamle, 
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her hat leveret os noget. Tilfredsſtillende over Mechanikens 
og hydroſtatikens Theorie. Dan har forſt lært den Gæt» 
ning, at et Legeme i en flydende Materie taber faa meget 
* Vægt, ſom Tyngden af en ligeſag ſtor Naſſe af det 
ydende Legeme indeholder; pg beſtemte herved hvorme— 
et en Kunſtner, der ſtulde forfærdige en Guldkrone fil 
Sons Hiero, havde forfal eet den véd Tilfætaing. . Dette 
voblems-Opløsning fandt ban engang Dan badede fig, og 
et fpraarfagede ham faa megen Glæde, at ban lød upga— 
ædt hjem med def Udrgabe ,,9eg har fundet det, Jeg 

har fundet det!” Den praktiſke Mekanik fynes ligeledes 
bed Archimedes's Tid at have været en nye Videnkab, thi 
hans Yttring, at han. vilde drefe Jorden, hvis man funde 
anviſe ham et, Yunkt uden for den at fiaag paa, vidner 

s øn den Enthuftagme, hans Makiners " overordentlige 
Virkninger —* indgydet ham, Man tillægger ham Op— 
findelfen af Struen uden Ende. Under Syraeuſas Belei— 
ring udviklede Archimedes fit hele Talent for af medvirke 
til fit Fadrenelands Forſſar. Polybius Lroius 
på Plutagareh tale udforlig o2 med Beundring om de 
Makiner han modſaktte Romernes Angreb. 0; mældte 

Intet om, at Archimedes med Brandſpeile tal haye 
kket den fiendtlige Flagde i Grand, en Omſtendighed, 

er i og for fig felv er ufandfynlig og fun berder paa ſenere 
ffervetninger, Som befjendt [yffedes het Romerne ved 

Overruͤmpling af bemægtige fig Staden, Mäan fortæller, 
at Archimedes f famme Hieblik, fordobet i Eftertanke, fad 
aa Torvet og hapde fegnet maale mathemetifke Figurer i 
bandet, Han kal have raabt fil em romer Soldat, der 

M 

trengte ind paa bam; Forſtyr mig iffe jmine Cirkler!“ 
men den raae Kriger agtede dette faa lidek, af ban endog 
dræbte ham. Da man fæfter Syracuſas Erobring i Aaret 
era f. Chr. faa var Archimedes dengang 75 Har. Efter 
hans Onke fatte uian paa haus Gravminde en Cylinder 
med cn Sphære udi, for derved at forevige hans Opfindel— 
fe af deres gienfidige Forhold, hvorpaa han fatte ſtort 
Færd, Man troede at dette Minde et var mere til, da 
Cicero, ſom Avæffor i Sieilien, fandt det under noget 
BufEværi, hvormed het var bedekket. ' 

Archipelagus pleier man at falde viffe Egne 
af Soen, bhyori mange Øer findes f. Er, def maldiviſte 
Archipelagus og dere, — Almindelig forfaaer man under 
Denne Bengrnelſe det gggiſte Dav mellem Lilleaſten og 
Grekenland; Tyrkerne falde det Adalat Denghift, Øernes 

av eller og det hvide Hav. Diſſe Øer ſtaae under tyt= 
kiſk Herredemme og plages af fvære Afgifter. De hore til 
Caputan Paſchas Statholderſkab, undtagen Metelind, 
ſom tilhorer Sultaninde Moderen, Secio, der tilhører 
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Storherrens Soſter og Makroniſi, der tilligemed Sta⸗ 
den Athenen tilhører Kislar Aga, Opſynsmand ober Das 
rem. En Kadi kommer -aarlig hertil, for at afgſore Stri⸗ 
digheder. Indb. bekjende fig til den greſke Religion. 

Arehitektonik (fee Bygningskunſt). 

Arehiteav, Hovedbielken eller ben underſte Deel 
af Hovedgeſimſet, Bvilfen efter Breden ligger pag Soiler⸗ 
ne Det Midterhe af Geſimſet hedder Fries; def Øverge 
Karnies. 

Archonter kaldtes de hoieſte Hprighedsperſoner 
i Athenen. 

Arcon (Jean Claude Eleonore Leiniceaud af) født 
i Pontarlier 1733. ans Fader en lærd Advokat, be⸗ 
ſtemte Sonnen for den geiſtlige Stand, men denne røbebe 
en herffende Lidenſtab for Krigsvidenſkaberne og fegnede 
Fæfningsværter iftedet for at lære Latin. Haus gader 
havde ladet ham male i en geiſtlig Dragt, men han foran: 
drede den med egen Haand til en Ingenieur- Uniform. 
Denne beftandige Ytfving af Bang ſande Tilbsielighed bes 
vægede endeligt Faderen fil af give efter, Han blev op» 
tagen i Militairſkolen i Mezieres 1754 og det følgende Aar 
bles han Medlem af Gentecorpfet. J Gyvaarsfrigen uds 
mærfede han fig fordeelagtig, iſer ved Caſſels Forſvar 
1761. % Havet 1774 paalagdes det ham at optage ef Kort 
af Jura og de vbogeſiſke Bjerge, og for af fremſthnde dette 
Arbeide opfandt han en nye tor Tuſtmaneer med en eneſte 
Venſel, boilket har fore Kordele frerifor ben ſadranlige 
Methode. Han førev adſtilligt og i alle hans Skrifter ſin⸗ 
der man Rigdom af Ideer og Træf af ef glimrende Genie; 
pg man læfer den med Intereſſe uagtet Sprogets Incor⸗ 
reethed. 9% Naret 1780 vᷣpfandt han de fvømmende Batte⸗ 

rier for ved dem af erobre Gibraltar, da man anſaae dens 
ne Feſtning for uindtagelig fra Landſiden. Vel erkjendte 
gan el denne Opfindelſes Bærdie, fordi Udfaldet ei ſparede 

ril Forventningerne, men heri var fornemmelig Misundel— 
fe og Uenigheo mellem de franTe og fpanffe Orficerer 
Skold, thi Ebliot, Gibtaltars Forſparer, lader dem 
vederfare al muelig Ret. Ved et Indfald i Holland fra— 
tog han Fienden dere Steder og blandt dem Breda, men 
hans Ophold i dette moradſige Land havde en ſtadelig Ind⸗ 
flydelfe-paa hans Sundhed. Han drog fig tilbage i Eenſom— 
hed og Ørev her fit fidfe og fortræffelige Verk, her er 
ligerom Reſaltatet af alle de obrige under Titel: Considera- 
tions militaires et politiques fur les fortifications. ” Den 
fors Tonful bragte ham 1799 i Genatet, bvor han blev 
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modtaget med almindeligt Bifald. Bog nød han et dene 
ne re længe, thi han døde den 1fte Juli 1800 i en Alder 
af 67 Har, . - 

Uve, et Slademaal i Frankerig af omtrent to vas 
dratroder. Tiendedelen af en Are hedder Deciare. Der 
care et Maal af i0 Arer. 

fireopagu£, den aldſte af be athenienſiſke Domſto⸗ 
fe og den for fin Anſeelſe, Ubeſtikkelighed og Metfærdstjere 
lighed. beromteſte. Den Havde fir Navn af Forfamlingss 
ſtedet, den ved Citadellet liggende Mars's Hoi. Nogle 
tilſkribe Cecropb, andre Theſeus og atter andre 
Øolen Stiftelfen af denne Ret; dog ſynes den fun af - 
Solon at have fanget en bedre Indretning, mere Anſeelſe 
og vigtigere Forrettigheder. Man fan et beffemt angive, ” 
Hvor mange Medlemmer den havde. Pladſene være paa 
Livstid og beſattes med afgangne Archonter, ſom acd em 

redelig og ivrig Embedsforelſe bavde gjort fig værdige bere 
til. denne Henſſigt foretoges en ſerdeles Provelſe. Ari⸗ 
ſtides kaldte Areopagus Græfenlanbs helligſte og arvar⸗ 
digſte Tribunal, og Demoſthenes forſikkrer, at det aldrig 
fældte nogen Dom, hvormed er begge Parterne vare til— 

» freds. De Forbrydelſer, der horte under denne Domffol 
vare forfætligt Mord, Forgiftelſe, Rov, Mordbrand, Gær 
desloshed og nye Forandringer iStatsforfatning og Reli⸗ 
gion: tillige bar den Omſorg far de Faderloſe. Selv ans 
dre Græfenfands Øfæber underkaſtede deres Stridigheder 
Areopaaus. Den holdt fine Forſamlinger om Natten uns 

der frie Himmel. Efter Sagens Underſogelſe ſamledes 
Stemmer. Jadtil Perikles beholde Akeopagus fin Reen— 
hed: ban lod fig optage i den den i Forveien at have væs 
tet Archont; dog ſank ben forſt gende ved Atbenens fuld- 
kowne Forfald. ' 

Yrethufa. 1) Cen af Hefperiderne. 2) En Dat» 
"ter af Nexeus og Doris, forſt een af Artemis's Nympher, 
fiden en berom? Kilde paa Øen Ortygia, ſom udgjorde 
Vjerbdedelen af Staden Syrakus. Om hendes Forvandling 
fra en Nymphe til cu Kilde (ſee Alpheus). Da Cbeokrit 
digtede ſine Idyller ved dens Bredder, er den ofte bleven 
gjort til Hyrdeſangens Muſe. 

Aretimno (VPietro) cen af de bersmtefe italienke 
Gfihentere i det 16de Aarhundred. Hans Skjebne fvare« 
de fil haus Characteers Befynderliabed. Han var em 
Adelsmands naturlige Son og form i Yndeff hos Forſter og 
Konger. Man kaldte ham deres Gvøbe, men han drev dog 
Swmigreriet til de Laveſte; ban ſelb havde de mes overs 
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dreyng Beundrere og Smigroare uagtet hans Satirere 
Ondkab eg Heftighed; ligeſaa .onfyldt af. Stolthed og 
Fralerie ſon Galde taalfe hon dog en Behandling ſom 
man fun tilladev ſig imod Foragtelige; pag den ene Side 
var han en dog keilelos Skrihent, at man med Band Ravn 
betegnede Skamlsshed og Obſcoenitet, paa den anden Si— 
de Even han Andagts- og Opbyggelfesbøger-pg gav diſſe 
Fortrinnet, naar hans Fordeel fordrede det, ans, Wocé 
ſtaffede ham Zilngvnet il divino og han var —— 
nok til at føle dette ſom Titel til fine andre Mahne. Dan 
var fodt 1 Toſcana 1492, piſte tidlig ſine ſtore Anlæg, men 
ogfaa hvad Brug han vilde gjøre af dem, Han blev bort- 
faget fra Arezzo formedeift en Sonnet mod Uflad, Han 
gl fil Peruzia og derfra til Rom, hvor han forſt bom t 
eo 10des og fiden i Hadrian den 6tes Tjeneſte. Sexten 

liderlige Sennetter, ſom hen hapde forfattet over ligeſaa 
mang? obſcoene Billeder af Gjulio Romano; tvang ham 
fil at forlade Rom, Johgh af Medicis, der kun lidet af: 
fEræffedes ved hans Ufædelighed, kaldte ham til fig og tog 
ham med” fig til Mailand, hvor han fandt Leiligheß af >. 
gjøre fig hndet af Frants iſte J Rom hvorhen han vend= 
fe tilbage, indtraf et ubehageligt Tilfælde for ham, En 
Gonnet fil en Kokkepige, ſom han ſaavelſom en bologneſiſt 
Adelsmand gjorde Cour fil; vakte den Sidſtes Iverſhage; 
det kom til Haandgriheligheder, og Aretin fik en god Desk 
Prygh Uden at iinde nogen Ret mod diſſe Mishandlin— 
ger, vendte han tilbage til fin Bekytker, Johan af Medi— 

eis, Der ſtedſe gk ham mere fjer, ng døde faaret i hans Ar— 
me. Aretin bley heftig vyfet ved fin Bens Ded og beſlut⸗ 
fede for Fremtiden at lebe uafhængig, af fin Pen. pan 
nedfatte ſig 1527 'iFenédig og fkaffede fig mægtige Venner, 

blandt hyilke Biſtoppen af Vieenza, der ei allene forfongs" 
De ham med Paven, men ogſag anbefalede ham faaledes fit 
Keiſeren, af denne fendte ham en Guldkjede, Frants iſte 
der ei gilde være gJindre gdelmodig, forærede bam en 
Lignende. Men da Keiſeren ſenere udfatte bars en Venfi= 
on af 200 R., modtog Carl føden allene al den Roes ſom 
han forben havde deelt mekem. ham og Frauts Osſsſaa 
Hertugen øf Leve gav ham en betydelig Penſton. Desu⸗ 
den forfjente han efter ſit eget Sigende ved fine Skrifter 
aarlig 1800 Gulddaler, et Riis Papiir og en Flake BLE, 
Den beramte' Miccole Franco, en ligeſag toileslos men 
mere færd Skribent, hjalp ham ved fine Arbelder, Aretins 
Rygte udbredede fig: man fred ham til fra hele Itglien, 
man ophsiede ham og kom for at fee ham,  SBed fie Oy 
byggelſes krifter forſonede han fig med det romerſte Dof, 
og Jullus 3bie der Ligeledes var fra Yretino, blev faa 
rørt ved en Sonnet, hans Landsmand gjorde til ham, at 
han ſendte ham tufinde Guldfroner og giorde ham fil St. 

ik 
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Peters. Ridder. Fre Aar sfter blev hamw foreftiket Paven 
af DYttugen af Urbino; og Paven modtog bam med meget 
Venfkab og nedlod fig til af Fyffe hans Pande. Desuagtet 

, Eunde han et nage Cardinalshatten, ſom han faa ivtig ef: 
fertvagtede; men ved fin Tilbagefomh fil Venedig udfprede 
te han, af han et havde villet modtage Den. Alderen gjore 
be ham ei forfigtigere; han. levehe. uüophorlige Stridig— 
heder, Dev tit endtes med Slagsmaal og meer end engang 
fruede haus Liv, — Hand Dabsmiaade ſpgrede til bang 
»Bevtiet. Han havde Gafre + Benedig, hér levede ligeſag 
upvhentlig fom han ſelp. Man fortalte ham engang nog» 
leaf deres galante Eventhrer, hvilke han fandt faa lyfiae at 
han udbrod | en hør datter. Derover tabte han Pigevægs 
fen. faldt af Stolen og døde paa Stedet. Han var 65 Yar 
— men; hans TConſtitutions Fathed ſyntds at love 
jam et meget længere Liv. Naturen habde viiſt fig gun— 
ſtig inod ham. Smgg for Kunſterne var ham medfedt og 
han drev adſtillige af dem med Held. Men meer end alt 
andet elſtede han Penge, ef godt Gord og Fruentimmer, — 
ans Bæver beftage af ddFillige Religisnsærifrer,. 5 Lyſt— 

ſpil fulde af Bid, et Sorgeſpil der er uden Fovtjeneffer, é 
de 16. før omtalte; Sonnette Lus ſorioſe, videre i Rime, 
Stanze, Capitoli ꝛe, Akademikerné bela Cruſeg regne Uves 
fin til deres Nations clasfike Skribenter og denne Ære 
fortjener ham, dog mindre for fin Stils Reenhed end derng 
Driſtighed, Boielighed og Eiendomlighed. 

Argandſke Lampeé faa faldet af fin Opfindes 
Argand. Et Stykke Bemuldsfor omtrent 2 Tommer langt 
øg I Tomme bredt ſyes ſaaledes ſammen af def danner en 
lide Eylinder, Denne Vage hæftes til en Mesangring, 
der er omtrent Tomme hol får af kunne ſtage lige og fæte 
tog faaledes ind et Mesſingror af paſſende Fængde 0 
redde, at den med fin Ring beholder gt tilſtrækkelig 
Gpilleruin, Dette fyldes med Bomolije, der fra en Ind— 
vefning ved Siden lidt efter lidt yder ind i Køvret,” Betts 
Haaer 1 ef andet ſtorre, ſom er aabent oven og nøden fif 
for af Luften nedenfra Fau træffe igjeanem det; beer det— 
fe Roar fættes igjen en Glas-Cylinder, der ligeledes er ag— 
ben oven og neden til, Bed denne Indretning faaet Luf— 
ten neden fra en ſterk Træf og meddeler Lyfet en meget les 
vende Flamme, hvis Sfin forøges ved def eylindriſke Glas. 
Men der forfæres og Jangt mere Ofre end ged en guden Lane 
pe, og Øret 'vænnges derved til et alt for ftarkt fys, 

— Argens (Jean Bantite de Boier Marquis 7) 
født 1704 i Air i Provenee, hvor hans Fader var Generale 

Procuror, ved Parlamentet, Faderen beſteinte ham til 
den juridiſte Lobebane, men han ſyntes bedre om SMilitatts 

Led 
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fanden og indtraadte i ſamme i ſit 15de Mae. Hans Kjer⸗ 
lighedshandel med ben fEjønne Sylvia, form han felv fore 
fæller i fine Memdirer, bevægede ham til af forlade Tjene⸗ 
ſten og Frankerig for i Gvanien at forbinde fig med denne 
Gfuejpilerinde, Men endnu før "denne Plans udforelſe 
blev han arreſteret, ført tilbage til Provence og fendt med 
den franfe Gefandt til Conſtantinopel. Hans Ophold i 
Tyhrekiet udmærkede "fig ved adſtillige naragtige og lyſtige 
Evenfyrer, der let kunde koſtet Hans Liv. Efter fin Til⸗ 
bagekomſt fil Frankecig traadte han "igjen ind i Armeen. 
1734 blev han ſaaret ved Beleiringen for Kehl og var med 
ved Philipgsburg. Her gjorde et Fald med Heſten ham 
udygtig til videre Tieneſte. Uden noget at leve af, og gjort 
arv los af fin Fader, blev han Gkribent og vik til Holland 
for at kunne ſkeive med deſto ſtsrre Frihed. Her udgav 
han lettres juives, chinoiſes et cabaliſtiques. Frederik 

J 

anden, denganz endnu Kronprinds, ønffede at Fjende Forfat-⸗ 
teren og knytte ham til fig. D'Argens føarede, at han 
med s Fod og 7 Tommer var i Fare hos Frederik Wilhelm 
rfte. Efter denne Soldater-Konges Død, indbød Frede: 
rik ham paa nye, "D'Urgens kom til Potsdam, blev vel 
modtagen og erholdt efter nogen Tids Forlob Kammerher⸗ 
rensglen med en kaffende Gage og Plads ſom Direeteur 
ved de ſtjonne Bidenſtabers Akademie. Han var daglig 
hos Kongen, ſom elſtede Bam for hans aabne Characteer, 

omen gjorde tillige hans hypocondriſte Luner til Gjenſtand 
for fine Drillerier og ſpillede ham mangt ef Puds. Næeſten 
60 Aar gammel forelſkede han fig i en. Actrice ved Navn 
Cochodis og ægtede hende uden Frederiks Vidende, der al⸗ 

drig tilgav ham dette Skeidt. Da han efter Syvaarskri— 
gen andengang efter fit Ovbold i Preuſſen reiſte fil fin Fa⸗ 
milie t fit: Fædreneland, fandt han paa Beien en opdigtet 
Forordning af Biſkoppen i Aix, hoori han sav ſignaleret 
pg excommuniceret ſom Gudsbeſpotter. Dette Skrift 
foruroligede ham i Beghndelſen meget indtil ban af line 
derſtriften, hvor Frederik havde fat Biſkop, iſtedet for 
Erkebiſkop, Éjendte Kilden, — Efter fin Tilbagekomſt maat⸗ 
te han meter end nogenſinde taale Kongens fafirife Lune. 
San ſik endnu engang Tilladelſe at gjøre cen tredie Reiſe 
hjem, men blev ſhg paa Tilbagereiſen, hoorover Frederik, 
ber troede Sygdommen opdigtet, blev overordentlig vred. 

'Argens vendte derfor tilbage til Probence, hvor han 
ebede to Aar paa et Gods, form en af hans Brodre over⸗ 

Fod ham og døbe der 1771 ten Alder af 68 Yar efter af have 
vil Ytringer af Fromhed, fom hang Liv og Skrifter et 
lode haabe. Frederik 2den lod fætfe ham et Minde i Mi⸗ 
noriterkirken Aix. Hang talrige Skrifter, Frugterne 
af en driftig Philoſophie, havde engang en vis. Unfeelfe, 
ſom de dog Hu bave tabt, De ere pan mange Maader fær 
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terige; men de mangle Sinag, Critik og” redelig Henſigt. 
Gtilen er let, men fuld af gel, ſom pleier at fomme af 
alt for ſtor Jilfærdighed. —— 

Argonauter kaldtes hine Heroder i den grafke 
Oldtid, ſom, for af erobre det gyldne Skind, djocde em 
lang og farlig Reiſe gennem ubefjendte Have til Col 
(his. . Anledningen dertil var følgende, Aeſon, Sons 
ge i Jolkos i Theſſaliez, havde, fvag af Alder, overs 
givet den kongelige Verdighed til fin Gøn Yafon, 
men. udnævnt fin -Halvbroder Pelias til KRigsforfans 
der, indtil Jaſon blev myndig. Pelias, fom det ſyn—⸗ 

1 deg, beredt til af indrømme ham Thronen, beſtemte ſom 
Betingelſe, at han ſtulde hente dér gyldne Skind af den 
Vædder, paa hviffen Phrixus og Helle vare flygtede for 
Dereg Stedmoder Inos Forfolgelfer, fra Colchis, hvor 

Phrixus, da han båvde ofret Vodderen, ophængte det i 
en indviet Lund, Den ætebegjerlige Yngling, ſom ei anes 
de den hemmelige Li i dette Forſtag, -forpligtede fig til 
dette Ebentyrs Udforelſe og opfordrede Græfenlandg taps 
preſte Helte til Deeltagefe. Diſſe fulgte gjerne med, hvor 
ber vat Hæder at helle. De fornemſte blandt dem vare 
Serfules,- Caftot og Poltlur, Plleus, 
Achilles Fader, Admet, Aleeſtes Gemal, Sele u 8; 
Neſtors Fader, Meleager, Oroheus, Telamon, 
Theſceus og hans Ven Pirichous, Hylas og 
flere. Paa et, ved Foden af Bjerget Pelon bygget 
Skib, Ar go, der i Størrelfe-og lidruffning overgit alle 
man hidtil havde, feet, begyndte de Reiſen med gunſtig 
Bind. Den ſoebante Kiphys fyrede Skibet og den 
fearptfeende Lynceus ftod paa Udkik, men Orpheus 
opmuntrede i Farens Stund fine Kameraters Mod ved 
Gang og Spil. Da engang et Uveiv bred ud, giovde han, 
fom var kyndig i Myſterierne, de ſamothracike Guddome 
ms et Lofte, da lagde Stormen føg, og for. at bebiſe det var 
ved Gudernes Biſtand, viſte to Stjerner fig over Dioſcut 
rernes Hoved (ſee Caſtor). De naaede InÉfelig Havnen 

ved Lemnos og opholdt ſig der f fo Aar, thi Lemmerinderne 
havde, tilfidejatfe af deres. Mænd. og fortrængte af thraci⸗ 
fe Medbuſtruer, paa Genus Anſtiftelſe oræbe Mendene 
og beholdt nu de velfomne Fremmede hos fig. J Garros 
thrace lode de fig efter deres Løfte indviet Øens Myfervier, 
derpaa landede de ved Troas. Her fver Hylas vild og, da 
Herkules, ſom føgte eftev ham, blev forlænge borte ,- feiles 
de man bort uden den; ogfaa Telamon ſtildte fig her fra 
de andre. J Cycicus modtog Kongen dem venfåbelia, 
men, da de ved en Storm om Natten nodtes til at sende 
filbage, bleve de holdte for Fiender. Der opfom en Fægt- 
ning, hvori Jaſon dræbte Kongen felv, Rhea, Landets 
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Skytsgudinde, holdt derfor ved Troldom Argo faſt. Man 
forfonde hende, ſeilede mod Øffen og kom til Bebrycien, 
Bed. en Storm bleve de drevne fil Thraciens Koſter til 
Galmydeffa, hvor den blinde Svaamand Phineéus res 
gierede. Han ggv dem mange gode Raad og en Veiviſer, 
fom Fulde bringe Dem igjennem de, cyanetEe Klipper eller 
Gympyloggder: Om diſſe fod Sagnet at de ſtodte ſammen 

pg knaſte de giennemſeilede Skibe. Da de vare anfomne 
yed Klipperne, lode de efter Phineusss Raad en, Due fys 
ve mellem Klipperne og voede' af al Magt efter den; men 
Orpheus flog fin Cithar,  Klipnerne bleve ſtageude og Fa— 
fon var. forbi, — Deres ſidſte Eventyr forefaldt ved Øen 
Aretias, hvor de ankrede. Her fandt de Stymphaliderne, 
ugle, Der udſtjod deres Fjedre fom Vile og mod hvilfe 
eltene maatte befEytte fig ved em ſterk Lyd af deres; Vaas 

ben. Siden. traf de Phrivus?s Sonner, der vare fendte 
af Retes til Orchomenus for afhente Deres Fedrenearv, 
men vare drevne herhid af Storme. - De. befriede bem, 
hvorfor Heltene fi mange nyttige Efterretninger af dem, 
Endelig naaede de Eolchis Strandbred. Øe landede om 

aften ved Mundingen af Phaſis, Kong Wetes, der t 
orveien var underrettet om deres Anfomft-og frygtede de— 

tes: Magt, vegrede kke ligefrem Overgivelſen af det gylde 
nz Skind, men han paalagde Jaſon tre Eventyrer, ved 
vilke han haadede at fage ham af Veien. Forſt ſtulde 
afon fvænde Vulkans fo ſammeſpyende Tyre for en Dias 

mant Plougkniv og med den opdyrfe fire Morgenland, der 
vare helligede Mars og aldrig plajede,  Derngit kulde hår 
fase Cadmus's overblevne Dragetender, ſom Æetes havs 
de, £ de ploiede Furer og dvæbe de deraf fremkomne harni— 
ſkede Delte; endelig, ffulde han befjempe. den Drage, ber 
begoztede det gyldiie Skind sg dræbe, den. Alle tre Ar— 
beider ſtulde fuldføres pan en Dag. ” For af redde Helten 
inigjede Funn og Minerva Wetes's i Troldomskunßer er— 
farne Datter, Medea, en heftig Kjerlighed til Jaſon; 
og mod Lefte af han vilde føre hende tilbage med fig ſom 
fin vetmæsfige Gemalinde, gav hun ham en Blanding til 
at falve fig med, en Steen, fom han fulde kaſte medlem de 
jagede Dragefænder og en Drik, hvormed ban Fulde dyſſe 
Dragen jSopn. Saaledes udrufet fuldførte Jaſon for 
Kongen og det forſamlede Folk de fo paalagde Arbeider. 
De harnifede Helte, der fremkom af Dragetænderne vends 
fe deres Vgaben mod hinanden felv, Da ffræffedeg Ee— 
tes og bod Opfættelfe 1 det fidfe Eventyr, Han beſlut— 

fede af opbhrande Argo og myrde Jaſon og hans Selſkab. 
Wed Kongens Datter bleb Jaſon underrettet herom, ilede 
om. Natten fil den hellige Lund, dyſſede Øragen i Søvn, 
tog det gyldne Skind fra Sgen, hvori det bang og begav 

fig med Medea og fine Baabenbrødre hurtig ombord. Da 
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Wetes näſſte Morgen fif bette at vide fatte, han: efter dem 
banet Skib. Ved Donaus Udløb kom de hinanden i Syne. 
Men ogfaa her afvendte Medea den truende Fare ved åt 
bræbe fin Broder Abfyrtus og ſtroe haus ſonderſtgar— 

Ne femmer langs Gtrandbreddem Dette jammerlige Syn 
- Dyholdt, den ulykkelige Fader, der blev tilbage for af boys 
famle fin elſtede Sous femmer. Da Phineus hadde råds 
det Argonauterne til åt tage en anden Hjemvei;. feilede dg 
ra ad Donau; bare det letbyggede Argö mange Mile ovét 

jerge og Dale til det adriatiſke Havs Bredde; hvor dé 
igjen gif.ombord. Da fod, fra. Argos dodoniffe Maſt Ora— 
kelſparet: Ei ſtülle I føje Eders 'gædrenejord før Jaſoh 
ig Meded have forſſnet Hebngudinderne for Abſyrtus's 

ord. — De ſtyrede déefdr til Ciree, Wetés's Gofter i 
Hapnen Wea, men hun vægrede fig ved at folie deres Bro— 
e og erklæerede, at dette forſt kuünde ſtee ved Forbjerget 

Melea. Ved al ſoge efter dette kom de | Fåre ved det fryg— 
elige Seylla og Chaͤrßbdis og de lokkende Sirener. De 
om og til Creka, hbor Kjæmpen Talos, ſom bevogtede 
Hen modſatte fig, deres Landing: Hah håvde cen enefte 
Hg dér gik frå Hovedet til Foden, og bat neden til faſt⸗ 
eftet med én Yertinågle: Medea. beruſede ham ved ei 

Drik, aabnede hans Aare og Blodet forløb haͤm. Ende— 
"Ad, naaede de Melea. Deres Forbrydelſe forſonedes og de 
[åbe uden videre Hindring lid i Havnen ved, Jolkss. Argo. 
blev af Jaſon paa,den eorinthiſke Iſtthmus helliget Neptun 
dg er fiden fat iblandt. Gydhimmelens Gtjerniebilleder; 
øt Heltene Kildtes ad; fvder de hberahdté gjienſtdig Biſtand 
Krigen og befluttede åt komme ſammen til viſſe Tider og 

Jupiter til Ære helligholde Kamplege, fom bare Begyn« 
delſen fil de olympiſte Læge; J Fortællingen om Argonaus 
ternes Tilbaͤgereiſe afvige de Gamle meget frå -hliianden. 

— Argus, Gon åf Arefto eller Agenor eller 
JInachus og Iſsmene, bavde hundrede Hine eller 
efter andre Piné over det helé Legeme, hodraf den ene 
Halsdeel fltedfé våagede medens den anden fov. Deu ſtin— 
fuge Jund brugte ham ſom Vogter for deri ulyffelige fil 
en Koe forvandlede Go; men Merkur forſtod åt dyſſe Bam 
— bed fit Floiteſpil, hvorpaa han huggede Hovedet 
af han. 

Ariadne Datter af Minos åg Paſiphan. 
Athenerne maatte aatlig fende 7 Drenge og 7 Jomfruer, 
hvilke Loddet beſtemte, fom Tribut tif Creta, hyor de ble⸗— 
ve den i Labyrinthen indſluttede Mindaurus til Hytte. 
For af befrie Fodrenelandet frå denne. Fjentige Skat, gik 
Theſeus, Kong Rgeus's eneſte Son, frlvilllg med til Cre— 
fa, dræbte Minotaurus og fanot ved Hielp af en Traad— 
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Ariadne havde givet Bam lykkelig Udgangen af Labyrintheu. 
Derpaa flugtede han med Ariadne, landede paa Naxos, 
hvor ban blev om atten, men forlod den ſorgloſt ſumren⸗ 
de trolos. Heuges Sorg var ubefÉrivelig, da hun vaagne⸗ 
de og erfarede ſin Skjebne. Udmattet ſank hun paa nye t 
Sovn eg plagedes af ængffende Drømme. Da vifte fig 
pludfelig den fra fine Seierstog til Indien tilbagevendende 
Bacchus, den evige Ungdoms og Munterheds Gud, omrin⸗ 
get af fine. lyſtige Selſkabsbrodre. Han feer den Slumren⸗ 

- de og bliver indtaget i hendes Yndigheder. Hun vaagner 
28 ſonker i hang Aeme. Hendes Krone, er optaget ſom et 

tſernebillede paa Himmeten. — Ældre og nyere Digtere 
have behandlet dette ſtjenne Stof: der findes Gemmer 
hvor Ariadnes Hiſtorie ev indgravet; Ligeledes ev en Ariadne 
blandt Herkulanums Malerier, 

. Yrianer falder man Tilhængere af den alerans 
drinſke Vresbyter Atius, ſom (318) paaſtod, at Chriſtus, 
Guds Son vår den ædleffe af alle Ting, der vare ſtahte af 
Intet, følgelig ringere end Gud og frembragte ved Guds 
frie Vilie. Denune Lære blev pag GSynodet i Alexandria 
og fiden paa Kirkeforſamlingen i Nicea 325 hoitidelig fore 
dømt af den orthodoxe Kirke, der paafod Chriſti fuldkom— 

ne Lighed i Gæfen med Faderen (dmoacia) og betegnede 
Hans Forhold til Faderen med det Udteyé evig Abling. 

Setemmelſerne ved den niegiſte Forſamling og" Athanaſt⸗ 
13/9 Symbol have derfor deres Grund i de arianfe Stridig⸗ 

heder. 9 fin Landidygtighed forftod han at fEafje fig mag⸗ 
”ftige Tilhængere, og Conſtantin den ſtore vilde 

SET NT 

juft bevirke Arius's Optagelſe ("den catholſte Kirke, da 

denne pludfeligt døde 336. Efter hans Ded fif hans Var⸗ 

tie betydelig Tilveext. Conſtantin fefo lod fig fort før 
fin Død døbe paa arianf Viis; under Conſtantin 
aben var Urins'$ Lære Hoftheologie og Conſtantius 

var den ligeledes gunftig, oå Rom felb magtte antage em 
ariank Sikop Feltre. Uenigbeder mellem Arlanerne 

feie kaffede endellg den catholfe Kirke Seieren. Der op⸗ 
kom en Sekt faldet Semiarianer, for hvilfen Hos 
ye)mændene vare Baſilius af Anchra og Bedrg ie 
u 3 af Ranbicea. Diſſe fom i Strid med de ftrænge Aria⸗ 
nee, blande bvilfe Metius og Eunomius, font 
paafotey at Gudå Gøn var et gandffe andet Bæfen end i 
Faderen. Keifer "Gulion gav alle Religionsſekter ſamme 
Reltigbeder. Under Valens hævede Arianismen fig i 

Srlenten og brugte endog Voldſomheder mod de Cathoͤlſke, 
men Theodosius Taffede de Orthodoxe en fuldkommen Seis 

er. Bra den -1fte Halodeel af det ste Aarhundred tabte 
Sviagiamen fig aldeles i den Deel af det romerſte Rige, 
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ſom endnu ſtod tinder Keiſeren. Hos Gotherne, fom have 
de antaget Arius's Meninger, blev den herſkende indtil 
Reccared t Slutningen af det zte Aarhundred for» 
frængte den i Spanien. Gveverne afffaffede den paa ſam⸗ 
me Tid, Burgunderne gave Slip paa den i Begyndelſen 

” af 6te Aarhundred.  BanfFeligere faldt det at bringe Van— 
dalerne fra Ariauismen. De hapde endog i Nordafrika til⸗ 
ladt fig heftige Forfølgelfer mod de Catholſte. Beliſars 
Seire tilintetgjorde det vandalife Rige og Uriug's Lære 
der, Laongſt vedligeholde den fig blandt; Longobarderne, 
der bragte den til Ytalien og bleve ben troe indtil 662, 
Siden have Arianerne ci udgjort noget eget Religionsyavrs 
fie, uagtet faavel Albigenſerne ſom Antitrinitarierne i de⸗ 
ves Lerdomme have nogen Lighed med Arianernes. 

Arie er i Digtekunſten et. fort, efter Fodder og Sta⸗ 
velfer afmaalt, og en beſtemt Folelſe udtrykkende Heelt, 
beſtemt til at fynges af een eneſte Ganger; og i Mufiften 
év det en afmaalt og af en Stemme —— Gang, form 
er afbaſſet til Ordene i ef lille lyriſe Digt. I Operaen 
er det modfat Reeitativet og Stykker til flere Stemmer. 
Ariette, en lille Arie uden Pomp, der fur' beftaaer af een 
Deel og forudfætter en liden Grad af Sindsbevagelſe. 

Arion en Son af Neptun og Nymphen One mæ ap | 
beromt ſom Citharſpiller og Opfinder af Dithhrambus. 

Han fødtes paa Lesbos omtrent 700 Aar før Chriſti Gods 
ſel, opholdt fig længe ved Perianders Hof i Corinth, og 
beføgte engang derfra Sicilien øg Itaͤlien. J Tarent 

"vandt han Priſen i en muſikalſt Veddekamp. Men, da 
han med rige Skatte havde indffibet fig paa et corinthiſk 
Sfib for af vende tilbage til fin Ven Periander, beſſuttede 
Skihsfolkene af myrde ham for at faae hans Rigdomme, 
Uvollo aabenbarede ham i en Drøm den truende Fare, 
hvorpaa Arion, feſtlig ſmykket, med fit Inſtrument & 
rende traadde op paa Dakket og føgte at røre Skibs— 
olkenes Hjerter ved blide Gange. Øe mufifelfende Del— 
phiner (Marfvin) ſamlede fig om Skibet og luttede tig 
hans Gangs føde Toner; dog bleve de gjerrige Gfibafolg 
urørte, Da Arion faae dette, Bhefluttede Han ved frie 

i villig Død at unddrage fig deres Morderhonder og ſtyrtede 
fig t Havet, Men en Delphin tog Sangeren paa fin Ryd; 
og bor ham uffadt, medens. Arion ved fine Toners Krafe 
jevnede de ſtormende Bolger, til Forbjerget Tænarus. 
Siden kom og Skibefolkene til Corinth, og fvarede Beris 
ander, da han ſprugte efter Arion, at han. var bød. Han 
traadde yu frem for dem, og Perionder lod Misdæderne 
korsfaſte. Men Arions Lyre, ſaavelſom den reddende Del⸗ 
phin henſattes ſom Stjernebilleder pag Himmelen. 

* 
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Arioſo C(fafigbar) betyder i Muſiken tit Saͤts af 
langſom Bevagelſe, hvis Melodie er faa udtryktsfuld, af 
den el behdver nogen videre Prydelſe. Lyriſte Stader i et 
Kecitatio behandles ofte med god Virkning ſom Uriofo; å 
det Komponiſten fremſtiller Folelfens hele Omfang concen— 
treret ren ſaadan Sats. 

— Aridfto CLodovied) vår født 1 Heggid den. gde 
Gept, 1474. Dan nedſtammede fra én adelig Famille og 
fra én gader; ber vår Dommer, 1 det førfte Tribunat i. ger: 
tara under Herfules iſte. Han var den ældite af, 10 Børn; 
dg rådede Unlæg fil Digtekunſten allerede v fine. Lege ban 
forfattede Tragsediir, ſom han dpførte med fine Ørødre, 
blandt dem Pyhraͤmus og Thisbe. J Skolen udmærfede 
han fig bg. vafte ſtort Haab. Faderen beſtemte ham til 
Retsleren, men efter s Aar, ſom han med Modbydelig— 
hed,anvenéte vad Jurga, gab ban Slip derpaa for ganſte af 
bhofte fig til Bidenffaberne. » Dan nod Underblisning af den 
beromte Gregor; åf Spoleto, Plautus og Terent, fom bar 
gjennemgik, gave Arieſto Ideen fil fo Comoedier, Caſſau— 
dra og Sußpoſti⸗ ſom han dengang udkaſtede. Lyriſte 
Digte paa Italienſt og Latin og udmærfæde ved Elegants 
og Lethed, gjorde ham befjendt af Cardinal Hippolyt 
af Efte, Son af Herkules ifte. Hippolyt anfatte ham 
1505 véd Hoffet og brugte ham i de vigtigfte Anliggendet ; 
og efter Herfules's Dod, ſatte hans Efterfølger og Son Al— 

phons ligeſag megen Fortrolighed fil bart: Ved dette nof 
begyndte og fuldførte han; undet afelags AUdfpredelfer; 1 £ 
eller elleve Aar fit ſtore og Udodelige BVerk Orlando furiofo. 
J Aaret 1516 blev bet færdigt frå Trykken 1517 eller 1518 
Fulde Arioſt ledſage Cardinal Hippolvt- fil Ungarn, men 
afſtog det i Betragtning, af fin ſpekkede Sundhed. Her: 
over miſtede han el allene Cardinalens Yndeſt, men denne 
fattede endog et formeligt Had til halm; Arioſt blev mt 
antaget åf den ædle Hertug Alphons, dér vel omgikkes 
ham fortroligt, men dog hans trængende Forlegenhed uag— 
fet, kun belennede ham ſparſomt, og baalagde ham den 
farlige Forretning af dempe nogle Uroligheder, der vare 
ubbrudte i det bjergige og vilde Garfagnana. Han ude 
forte dette lykkelig, vendte efter 3 Aar tilbage til Ferra— 
ra, hvor han bekjeftigede fig med fine Comoediers Syføs 
relfe og med ſin Orlando, da døde den 6te Juni 1533, 58 
Yar gammel. Artoſto forenede udvortes Fortrin med én 
blid Charaeteer, ſine Gæder og en elffvæfdig Yand, Han 
havde været rig og elſtede Glands, men maåtte. [lade fig 
neie med ét lille; dog behageliat og bøgvemt Huus, over 
hoilket han [od fætte følgende Berg? [ 

Parva, fed abta mihi,. fed nulli obnoxia; fed non 
Sardida; parta meo fed tamen dere domus, 
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Gow Digter ſtaaer Uriofto høit blandt alle Nationers 
» Meftre; hans Orlando furiofo (der ſtager i Forbindelſe 
med Boiardos Orlando inammoraro, og fan er fortages til- 
ftvæffelig uden denne) er et fuldendt romantiſt Epos. Bi 
ude deri en glimrende og uudtommelig Rigdom i Opfin- 
elfen, et afverlende virkſomt Liv forenet med en fortryl— 

» Tende. Behagelighed i Fortællingen. En Kvlig ſtedſe nye 
og ungdommelig Yhantafie aander igjennem det hele Bær 
og ſmykker det med uvisnelig Ynde; tillige vifer fig en be— 
undringdværdig Kunft i Epifodernes Ynddettelfe, hvilfe 
Digteren. Falfagtigen uophørlig afbryder og uden afvære 
utydelig ſaaledes flynger ind i hinanden, at det er vanffe« 
ligt at angive Yndholdet af dette Digt, dér beftaaer af 
46 Gange, Dijfe Egenſtaber have ſtaffet Arioſt hos fine 
Landsmænd Navn af den guddommelige. — Foruden dette 
Vark have vi og nogle Comoedier, Sonnetter, Satirer m. m. 
hvor hans rige Genie meer eller mindre findes udtrykt. 
Gries har meſterlig overſat Orlando paa Tydſt. 

Ariſtareh, en berømt græf Grammatiker, der 
jennemgik Homers Digte med den yderfie Strenghed. 
ans Navn er derfor bleven til et Uppelafivum og man be— 
tegner dermed en fireng eller retfærdig Kunſtdommer. Han 
var født i Gamothrace 160 Aar før Chr. og levede i Alex— 
andrien. Vtolemæus Philometor, der agtede ham meget, 
betroede ham fine Borns Opdragelfe. Foruden Homer 
har han og kritiſt behandlet Pindar, Aratus og andre 
Digtere. Han døde paa Cypern 72 Aar gammel frivillig 
Hungersdod, da han leed uden Haab af Batterfot. 

Ariſtides, for ſin frænge Retſkaffenheds Skyld 
Faldet den retfærdige, var en Son af Loſimachus 
og nedſtammede fra en af Athenens meeſt anſeete Familier. 
San var Anfører for fin Tribus (Polemard)) da Athener— 
ne Tre bg mod Perſerne ved Marafbon. Efter antagen 
Skik havde hver Polemard efter Ordenen, Anforſelen een 
Dag. Men Ariſtides, ſom indſaae Skadeligheden af den— 
ne idelige Forandring, bevægede alle Polemarcher til af 
overlade den hele Anforſel til. Miltiades, og herved var det 
fornemmelig at Grekerne ſeirede. Aaret derpaa var ban 
Archont og nød i dette Embede faa almindelig Ugtelfe, 
at han derved vafte Themiſtoeles's Misundelſe. Da den— 
ne ævrgjerrige Mand desuagtet et vovede, af angribe ham 
offentlig, udfpredede han, at Ariſtides tragtede efter Ene— 
herredømmet og bragte det virfelig dertil, at han blev for— 
diiſt ved Oſtracismus. Man fortæller, at en ſimpel Bor— 
ger ved denne Lejlighed henvendte fig til Ariſtides med Begje- 
ring af han vilde rive for ham paa det PotteFaar, hvormed 
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han vilde: sive fn Stemme til Ariſtides Forviigning, 
Denne ſpurgte ham: Har Ariſtides fornermet dig? QRer, 
fvarede hiin, Jeg fjender ham tffe engang, men Yeg fan 
ei lide at man beſtandig falder ham. den retfærdige.” 
Han forlod Staden med Bon fil Guderne, at hans Zædre« 
neland ei Fulde fortryde denne Fremgangsmdade. DS 
Ferreg tre Wav efter med en utallig Hær marſcherede mod 
Græfenland, tilbagefaldte Athenerne ham for at bruge 
hans Hjelp. Ved Foreftillingen om fit Fedrenelands gas 
re, begav han fig til Salamis, hvor efter Rygtet Grgkerne 
vare omringede af Perſerne, for at tilkjendegive Themi— 
ſtokles den truende Fare. Men Themiſtokles aabenbares 
de ham nu i Fortrolighed, at dette Rygte fun var en Liſt 
af ham for af hindre den græffe Flaades Adftillelſe. Han 
lod ham tage Deel i Krigåraadet, og, da man befluttede 
åt flages den følgende Dag, beſatte Ariftides den lille Øe 
Pſyttalia, hvor de funde finde et Tilfugtsfed, hvis Sfis 
he under Slaget gif till Grinde. J Glaget ved Platæa, 
commanderede Ariſtides Athenerne og bidrog meget til 
Seieren. Man troer at han næfte Aar var Archont og 
gav den fov, af Folket ſtulde have Adgang til alle Embeder, 
fels Archonternes. — Da Themiſtokles engang forfyndte 
at hant havde en for Staten meget vigtig Plan, men at 
han et funde fremfæfte den i offentlig Forſamling, udnovn— 
fe man Ariſtides for at raadflaae med ham derom. Pla⸗ 
nen var af opbrende alle. Græfernes i en Sabdhavn fore 
ſamlede Skibe for at ſikkre Athenerne Herrdommet til 
Soes. Ariſtides erflærede, at Themiſtokles'd Plan vel var 
fordeelagtig, men høif uretfærdig, og man forfaftede den 
uden videre, For at beſtride Omkoſtningerne til Perſer⸗ 
Erigen, "bevægede Ariſtides Græferne fil en Afgift, ber 
ffulde overgives viſſe Mænd og gjemmes paa Delos, Man 
overdrog Ariſtides af førge herfor og han gjorde det til Al⸗ 
les Bifald Han døde i en hoi Alder og faa fattig, at 
han maatte begraves paa offentlig Bekoſtning. Han ef— 
ferfod fo Dottre, ſom Staten udſthrede for at hædre Gades 
vens Fortjenefter og en Son, ſom Staten forærede 100 
Gølyminer Cen athenienſiſt Myndt) og en Træplantning. 

Ariſtip, Stifter af en berømt philoſephiſt Skole 
blant Grakerne, hvilfen efter hans Fodeſtad Enrene kaldes 
den cyrenæwæiffe. Da han af fin rige Fader fendteg 
til Olempia, ſandſynligviis for der af deelfage i Vædder 
kampen, børte han fale om Gofrates og blev faa begjerlig 
efter af høre ham, at ban ſtrax begav fig til Athenen og 
mellem hans Diſeſpie. Han var figefom denne af dem 
Mening, af man fulde afholde ſig fra at tale om Ting, der 
gif over den menneſkelige Fatteevne ng agtede ligeledes fun 
lidet de whyfife og mathematiſke Videnſtaber, men bang 

- 
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Moral afveeg meget fra Sokrates's. Hans Hovedfætning 
var at alle menneffelige Folelſer lade fig indffrænfe til to, 
Fornøielfe og Smerte. Fornoielſen er en blid, Smerten 
en heftig Bevægelfe; alle levende Bæfener eftertragte 
den forſte og føge at undgaae den fidfte, kykke er infet 
andet end en vedvarende Fornoielſe, og, da den er Maas 
let for alle menneffelige Beſtrebelſer, maae man ei und: 
drage fig inoget Slags Lyſt. Dog maae man gjøre Valg 
og Fornuften bør ftedfe lede os i alle vore Nydelſer. So— 
krates, der ei billigede diſſe Lerdomme, ſtred oftere med 
ham derom, —— for af undgage bang Daddel, til- 
bragte Uriftip Endeel af fin Tid paa Ægina, hvor ban og 
befandt fig, da hang fLærer bøde, Han gjorde adffillige 
Reiſer til Sicilien og fandt der den gunftigfte Modtagelſe 
hos Tyrannen Dionyſtus. J, Corinth blev han indtaget i 
den ſtjonne Lais, med hvem han levede i for Fortrolighed. 
Da man bebrejdede ham, at han bortodſſlede faa mange 
enge paa en Ovinde, der uden Betaling overgav fig til 
Diogenes, fvarede han. „Jeg betaler hende for at tilſtaae 
mig fin Gunſt, ei for at hun ffal nægte andre den.” — 
Det er ei fandfynligt, ſom Diogenes Laérfius fortæller, 
at han ffal have aabnet en Skole ved fin Tilbagefomf til 
Athenen, da vi ei fjende een eneſte af hans Difciple. Hang 
Lære forplantedes af hans Datter Arete og Antipas 
fer fra Cyrene, fom han begge underviifte i fin Alderdom. 
Hans Dødstid ev uvis; hans Skrifter ere tabte, 

Ariſtokratie er en Regjeringsform, hvori Ade— 
Len eller de Fornemſte have den lobgivende Magt. Denne 
Regjeringsform bliver almindelig trykkende for Folket. 
Ariſtokratie faldes undertiden Oligareie, naar Optimater— 
ne tyraniſere Folket. 

Ariſtomenes en 38 og talentfuld Helt, 
ſom tregange havde Wren af Hekatempbhonia Cet 
Offer, der. anſtilledes til dens Ære, der i en Træfning havs 
de dræbt hundrede Fiender med egen Haand). J den an« 
den fpartanfe -= meffeniffe Krig opfod ban fom Anfører. for 
Meſſenierne. Spartanerne tabte et Hobedſlag ved Kapru— 
fema og fpurgte i deres Sød der delphifke Orafel til Raade. 
Gvaret fød, af de ſtulde udbede fig en Unfører af Athener— 
ne, Dette gjorde de, og Athenerne fendte dem den genial— 
fee Digter, Tyrtæus, (af hvis fortræffelige Krigsſan— 
ge vi fun have nogle Fragmenter tilovers) der hidtil i Athe— 
nen havde befjeftiget fig med Ungdommens Undervisning. 
Da Gpartanerne ugjerne og. fun af Wrefrygt for Oraklet 
adlade denne nye Anfører, bleve de andengang flagne ved 
Stenyklerus. Blot den Omſtændighed, F— Ariſtomenes i 

2 
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Forfolgelſens Hede tabte fit Skjold, havde Spartanerne at 
raffe for af de ei lede et fuldfomment Vederlag. Endnu 
engang bleve de flagne, tabte Modet og viifte fig tilboielige 
til Fred under enhver Betingelfe, men Tyrfæus befjelede 
dem faaledes ved fine Krigsſange at de beſſuttede at vove 
endnu et Slag. Ved Megaletaphrus bleve nu Meſſenier— 
ne fagne og maatte indflutte fig i Ira (Eira). Bed et 
Udfald blev Ariſtomenes med 50 andre, ført fangen til 
Sparta og faftet i en dyb Hule, der brugtes fil Misdede— 
tes Henrettelſe. Ariſtomenes reddedes paa en underfuld 
Maade. En Ræv havde fundet en Indgang i Hulen og 
kom derind for at nære fig af døde Legemer. Ariſtomenes 
fog fat i Dyrets Hale og def [ob imod Hullet, Da dette 
var meget trangt, foftede det Ariſtomenes ſtor Anftrængel- 
fe inden han fom ud. Han vendte nu tilbage til Cira, men 
havde nof engang det Uheld at blive fangen. Ogſaa den— 
negang reddedes han. Han fif fine Vogtere drukne, 
dræbte dem med deres egne Vaaben og fom igjen fil Sine. 
Men hverfen Lift eller Tapperhed kunde hindre Meſſeniens 
Fald. Efter en elleveaarig Beleiring indtoges Eira af 
Gpartanerne. Meſſenierne vandrede ud, og Endeel af 
dem nedſatte fig i Zanfle i Sicilien, fom de kaldte Meſſene 
C(Mesfina). Tyrfæug nød den Ære af udnævnes til Borger 
i Sparta. 

Ariſtophanes, den eneſte græffe Lyſtſpildigter, 
af hvem vi have hele Stykker, var Son afen hvis Philip og 
af Fødfel en Athener. Han fremtrandde fom Digter i det 
4de Mar af den peloponneſiſke Krig, og, da han havde til: 
ladt fig nogen Spot mod den mægtige Demagog Cleon, 
blev han anklaget af denne for at have ufurperet Navnet 
af athenienfE Borger. Denne Klag fornyedes føden to 
Gange imod ham, men han gjorde den krafteslos. Siden 
hesnede han fig paa Cleon 1 fit Lyftfpil: Ridderne, 
hvori han felv fpillede Cleons Rolle, da ingen anden havde 
Mod dertil, Det er næften Alt, hvad vi vide af Ariſto— 
phanes's Liv, hvilfen de Gamle fortrinligen falde Comike— 
ren, ligefom de falde Homer Digteren. Af 54 Sktueſpil, 
fom ban forfattede, eie vi endnu 11 og i dem udentvivl den 
gamle Comoedies Fortrinligfte, men for ret af nyde dem, 
og ei fornxrmes ved de ufædelige Friheder, man finder i 
faa ffor Mængde i dem mage man være meget fortrolig 
med Oldtidens Sæder og Characteer. Ariſtophanes viſer 
megen Ziirlighed i Sprog, den fineſte Attieismus, Boie— 
lighed og Omhygelighed i Anlæg og Udforelſe. Hang 
Bid og Lune ere ligeſaa uudtømmelige fom hans Øriftigs 
ed uden Grændfer, Græferne vare fortryllede over hans 
tykkers Fiinhed og Ynde, og Plato fagde, af Gratierne 

havde udvalgt hans Aand til deres Sede. „Vi derimod,” 
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dømmer en nyere færd, vilde. fnarere anfee den for Gædet 
for den mecftondfabsfuld = vittige Satire, eller i det mind— 
fle med Gåthe falde ham Muſernes uopdragn "Ynd'ing. — 
Han bet'ente fig af Allegorien for at angribe politiſke £after 
og Daarligheder, men fparede heller ikke de ærværdigfte 

ænd, ſom Euripides og Sokrates, ja felv er Guderne, — 
an dadler uophørlig Athenerne for deres Vankelmod, Let— 
nd og Sjerligbed til Smiger, deres daarlige Lettroenhed 

og deres Tilbøoielighed til chimeriſt Haab; og iſtebet for 
at vredes hetover, belønnede de ham med en Krands af 
det beige Olietræe, en overordentlig Æresbeviisning vaa 
den Tid. Denne Frihed var den gamle Comoedies Cha— 
tacteer og betragtedes fom en Stotte for Demokratiet, ind— 
til den efter den peloponneſiſte Krig indfrænfedes. 

Ariſtoteles, var født i Stagira i Macedonien i 
det, 1fte Aar af. den gøde Olympiade (384 f. Chr.) Dans 
Fader, Nicomachus nedftammede fra Madjaon, em 
Son af —— og beſtemte fin Gan til Medicinen, ſom 
han felv udevede. Ariſtoteles mød fin Faders Underviig= 
ning faavel i denne Bidenfab, fom i Yhilofophien, og be» 
gav fig, efter hang Død, i fit 18de Aar til Athenen for af 
øre Plato, hvis Roes dengang var udbredet over Græ- 
enland. Han opholdt fig denne Gang 20 Aar i Athenen, 

og [od fig et noie med at følge Platos Lære, men aabnede 
felv en Skole i Veltalenheden for at kappes med Iſokrates, 
og gjorde fig desuden betjendt ved nogle phliloſophiſte 
Skrifter. Den Roes, han herved erhvervede fig, fEnlder ban 
hint fmigrende Ørev, Philip fFrev ham til ved Alexanders 
Fodſel. „Philip af Macedonien hilſer Ariſtoteles! Viid, 
at en Son er født mig: dog takker jeg Guderne ei faame- 
get erfor, fom at han er født paa Arikoteles's Tid. Jeg 
"haaber af du af ham vil danne en Konge, der er værdig af 
folge mig og byde over Macedonierne.“ — Da Athener— 
ne fort derpaa erflærede Philip Krig, fandt Ariſtoteles 
det er paffende med fit Forhold at blive i Athenen og begav 
fig til Ytarnea i Myſien til An Wen Hermias, der foreftod 
Landet. Efter af denne var ombragt ved Snigmord, æg= 
tede Ariſtoteles Hans Soſter og begav fig derpaa til Philips 
Hof for at paatage fig den trettenaarige Alexanders Opdra— 
gelfe. Han udviklede hos fin Lærling de fore Egenſtaber, 
der have gjort ham udødelig. Da Alexander havde befe- 
get Thronen og begyndte fin krigerſte Lobebane, var Triſtoteles 
t hans Folge. Han ledſagde ham fandfynligviis til Ægyp« 
fen, og vendte, beriget med de koſteligſte Materialier til 
fin Naturbiftorie, tilbage til Athenen 331, hvor han aab- 
nede en Gfole i Lyceum, et Gymnafium tæt ved Gtaden og 
holdt der om Morgenen Forelasnidger for fine Diſciple og 
om Aftenen for Enhver anden. Imidlertid døde Alexan⸗ 



1 

166 | — er 

ber, og Ariſtoteles, berøvet fin Beſkytter, anklagedes af 
fine Fiender fom Gudsfornægter og blev faa heftig for— 
"fulgt, at han begav fig frivillig fra Athenen, for, ſom 
han med Hentydning paa Soerates's gordømmelfe, fagde 
at ſpare Athenerne nof en Uvetfærdighed mod Philofophis 
en. Han gif til Chaleis gan Euboea og døde fort derpaa i 
fit 6;de Aar 322 før Chr. Fodſel. Han var Gtifter af en 
philojophtjE Skole, ſom faldes den peripatetifte, 
fordi han undervife ſpadſerende. Hans Diſeipler kom fis 
den tilbage til Athenen, men hans Lære blev fnart foran= 
dret, og hans Efterfølger Theophraft var næften 
den eneſte, der. vifte fig fin Lærer værdig ved den Omhue, 
hvormed han bevarede og fuldſtendiggjorde Ariſtoteles's 
Meninger. Ariſteteles bar forfattet en Mængde Skrif— 
fer næeſten over alle Philoſophiens Dele, hvore han vifer 
fig fom dyb -Tænfer og noiagtig Tagttager, i 

Arithmetik, Regnekunſt, Bidenftab om Tales 
ne og deres Bærdie, ſaaledes ſom den fan findes af beſtem— 
te Tegn. J Srakenland naaede den megen Zuldfommen« 
hed og gik derfra til Rom. og. andre vefilige Lande. Dog 
var de Gamles Arithmetik langt fra ei faa fuldfommen 
fom vor. — Arithmomantie varen Sandſigerkunſt af Cal, 
hvoraf Pythageras al. have Detjent fig og hvilfen ban 
— af det noieſte Venſtab mellem Guderne og Tal— 
ene. 

Yrtadien, en Provinds i Grakenland, i Midten 
af Veloponnes, af fine førfte Beboere Pelasgerne blev det 
Faldt Pelasgien; fiden blev det deelt mellem Lykaons so 
Gønner og fif af hans Sonneſon Arkos Masn af Arkadien. 
Siden gjorde de fmaae Riger fig frie og forenede fig ved et 
Forbund. De befydeligfie vare Manftinea, Tegea, 
Orchomenus,Øheneus og Pſophis. Deraae 
Beboere af dette Øjergland bleve længe ten Vildheds Til— 
ſtand. Men, da de fidt efter lidt antoge mildere Gæder, 
begendte de at dyrke deres Land og fandt &Gmag i Dands 
og Muſik. Dog bleve de ſtedſe frigerfe og fægtede, naar 
de ci ſels havde Krig, i andres Gold. Deres fornemſte 
Guddom var Pan, og deres Hovedbeſtjeftigelſe Ovægavl 
og Agerdyrkning. Dette gav Idyldigterne Anledning til 
at vælge Arkadien fan Skueplads for deres Digtninger og 
udſmyfte det phantaſtiſk, hvorved det i Poefien blev e£ 
paradiſiſt Land, ſom det i Virkelighed aldeles ikke var. 

Arkadiſk Selſkab (Urfabdia) et af de talents 
fuldefte Perſoner beſtagende Selſkab, der oprettedes mod 
Slutningen af forrige Aarhundrede til dengode Smags Op— 
Fomfi. Sammes Medlemmer antage atfadiffe Navne og 
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, Bolde deres Sammenkomſter i en plantet Loſtſkkov (den 
arrheſiſke). S deres Gegl føre de Syrinx (Vans Hyrde— 

Harte) og deres Forſtander kaldes den øverfte Hyrde. Per— 
oner af den fornemſte Stand, af begge Kjon, gerflige og 

verdslige have Deel i det, Arkadia i Rom har udbreder 
fine Colonier 4 hele Italien og deels ved fin Hoitidelighed, 
deels pe) Forelæsninger af en Guido, Zappi, Mo— 
fari :c. bidraget fil fit Rygtes Udbredelſe. | 

Arkwright (Giv Richard) en berømt engel Ma— 
nufacturift, der vel ei fan anfees ſom Opfinder, men For— 
bedrer af Gpindemaffinerne, hvilfe han førft lærte at gio— 
re den vette Brug af. Fattig af Fødfel arbeidede han i 
Bevyndelfen hos en Barbeer i Mandefter og leiede for 
fine ſparede Penge en Kjelder, hvor han holdt Barbeerſtue. 
Paa hans udbængte Skildt ſtod den Indſteift: Hos Barbe—⸗ 
gen i Kjelderen rages Øfjægget for en Penny, Tillobet 
bar faa flort af de andre Barberer nodtes til at nedſatte 
deres Vriſer, hvorpaa han fatte fin tl + Wenny, Mau 
fortæller, at en Skoeflikker engang kom til ham med et 
forſkrækkeligt ftivt og langt Skjeg. Arkwright foreſtille— 
Be ham at han vilde fordærve ca Kniv paa ham, og at 
Penny ei var GFudeslosholdelfe, Da Manden var paaftaa- 
ende aav Arkwright efter. Dette Træf vakte Skoeſlikke— 
rens Beundring, ban fif Arkwright Fjæv og gjorde ham be— 
Bjendt med en Mand, der havde opfunden en Spindemaſki— 
ne. Dette var Begundelfen til Arkwrights Lzkke, da ban 
med en opfindfom Aand forbandt en Udholdenhed, der 
er faa nødvendigt fil nye Planers lidførelfe. Med diffe 
Egenffaber lykkedes det ham efter flere forgieves Forſog 
at hæve Bomuldsſpindererne til den Grad af Fndkommen— 
hed, hvorved de engelffe Fabrifer have en faa for Ober— 
vægt. Til Belenming for hans Fortjenefter ophøjede Kon— 
gen ham til Ridder 1786. paa et Adreſſe af Notablerne 
Wickworth. Han dede midt i fine Arbeider i Crumford 6 
Derbyſhire 1792 og efterlod fin Familie en Formue af 
500000 Pund Sterling. 

Armada, falder man en Flaade af Krigsſtibe og 
fortrinligviis brin ffore Soemagt, fom Philip 2den udrue 
ftede mod den engelſte Orenning Elifabeth, (Den uover« 
vindelige Armada). 

Armbruft, et fordum fædvanligt, men ſiden Sky— 
degeværets Opfindelfe lidet brugeligt Vaaben. Det er en 
Slags Bue med et Skaft og af meget forffjellig Storrelſe. 
Nogle vare befeſtede paa Karrer og bleve trufne af Heſte. 
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Armenien, et ſtort Land i Aſien, der for nærvæ- 
rende Tid faner under tyrkiſt og perſifk Herredomme. Man 
deler det almindeligt i det svre og nedre. Hiint 
ogſaa faldet Gtorarmenten, eller” almindeligere 
Turcomania eder Curdiſtan ligger mellem Meſopotamien, 
"Georgien, Medien og Lille-Armenien; dette grændfev til 
Gtor - Armenien, Syrien, det forte Hav og Kappadocien. 
Armenien er et af de fFjønnete og fundefte Lande i Aſien, 
men har. tillige høie Bjerge af overordentlig Kulde. Det 
er rigeligt velſignet med Korn og Frugter, men bar ingen 
Viin; Honning, Gilfe og Solv findes ogfaa ifær mod 
Syriens Grændfer, Det hoieſte Bjerg i Landet, Ar a- 
tat, -ffaner enfelt paa en vidt udſtrakt Slette. Det har 
Stikkelſe af en, Sukkertop, dog ev det fpaltet i to Dele, 
hvoraf Hovedbjerget hele Aaret igjennem er bedæffet med 
Snee indtil Midten. Armenierne holde dette Bjerg for 
ubefigeligt, troe, at Noahs Ark blev ftaaende der, og 
kyſſe tilbedende Jorden, naar de fane Øie pda det. Dette 
Lands gamle Hiſtorie er fun lidet bekjendt; det ſtod vexel— 
viis under Aſſhrier, Meder, Verfer og Macedonier. Ef— 
tev Alexauder den ſtores Dod, ſtod det under det ſyrifke 
Rige, indtil fo Statholdere under Antiochus 3die gjorde 
fig uafhængige og ſtiftede Rigerne Stor- og Lille-Armeni— 
en. fille - Armenien blev romerſt Provinds før Chr. Føde 
fel. Romere og Parther ſtrede længe om den Ret at be- 
fætte Storarmeniens Throne. Trajan gjorde det vel til 
romerſk Provinds, men det fle ſnart igjen fin Frihed .og 
egne Konger. J Aaret 650 erobrede Araberne Armenien. 
Siden afverlede dets Beherſkere, blandt hvilfejog Dſchin— 
gisfan og Tamerlan fandtes; ſiden havde def perſiſke Her— 
rer, indtil Selim ꝛden for Størftedelen lagde det under 
tyrkiſt Herredomme. — Armenierne, et alvorligt og tarve— 
ligt Folk, befjeftige fig fortrinlig med Handelen; og man 
finder i hele Afien Kjøbmænd af denne Nation. De antoge 
alevede t det ade Aarhundred Chriſtendommen; men ſtild— 
te fig under de monophyſitiſke Stridigheder fra den her— 
ſtende Kirke. Paberue have dere Gange forføgt at forene 
dem med den eatholſke Kirke, men det ev. Fun lykkedes 
med Enfelte, - Deres Lære adfiller fig deri væfentlig fra 

den orthodoxe, af de fun antage een Natur i Chriftus (Mor 
nophyſiter) og lade den hellig Aand blot udgaae fra Fade— 
ren. De have 7 Sakramenter, ſom de falde Myſterier. 
De tilbede Helgene og deres malede Billeder, men antage 
ingen Skjerzild. Øe udmærfe fig ved Faſten, men holde 
fun faa Feftdage dog med megen Andagt. J Tyrfiet 
holde de meeft deres Gudstjeneſte om atten, Meffen i det 
gammel - armeniſte, Prediken i det nye - armeniffe Sprog. 
Deres hierarchiſke Forfatning afviger Fun lidet fra den græ- 
ffe, Deres Kirkes Overhoved, Catholicos, reſiderer 1 
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Etſehmiazim, et Klofter ved Erivan, Hovedftaden i 
det perfiffe Yrmenien ved Ararat. Den hellige Salveolie, 
an forfærdiger og fælger til Geiſtligheden og Armeniernes 
yppige Balfarter til Etſchmiazim kaffer ham Midler til 

at beftride Udgifterne ved den prægtige Cultus og fine, 
Dannelfesanfalter, Han underholder hos fig et Semina— 
rium for Geiſtlige; og Armeniernes Patriarcher, Erkebi— 
ffopper ꝛe. ordineres af ham og bekræftes hver tredie Aar i 
deres Embeder eller afſettes. En egen Claſſe af Geiſtlige 
udgjøre deres Bertabets, der leve ſom Munke, dyrke 
Videnſfaberne, crholde Grader, der ligne vore akademiſke 
og ere Bicarter hos Biſperne. Deres Preſter maae fun 
gifte fig engana. JOvertroe og Bedbængen ved det Gam— 
le. ligne de Græferne, men udmærfe fig ved bedre Gæder. 
De vvergaae allev med dem beflægtede monophyſitiſke Par— 
tier i Dannelſe, lade Folket [æfe Bibelen, dyrke theologis 
fie, Bhiftorife og mathematiſke Bidenfaber, have en et 
gandſte —* Wationallitteratur og et Trykkerie i Etſch— 
miazim der beſorger prægtige Bibler. Diſſe ægte Ar— 
menter have Menigheder iſorſtjellige Lande og Stader, 
felv 1 London og Amſterdam. 

… Armfelt, CGufrav Moritz Greve af) befandt fig 
iblandt de Adelige fom Guſtav 3die 1789 lod fætte faft 1 
Finland, da han foranftaltede Revolutionen til de øvre 
Gtænders Yndffrænfelfe. Desuagtet fif Baron Armfelt 
Overcommandoen mod Rufferne i Feldetoget dr og havde 
adffillige Fordele. Derpaa udnævntes ban til Befuldmeg— 
tiget Miniſter og fluttede paa Gletten ved Werela mellem 
begge Armeers Forpofter Fred med Rusland den 3die Aug. 
1790. Den tyde Oct. 1791 undertegnede han en Alliance— 
tractat mellem begge Hoffer. Strar efter Guftav 3dies 
Mord, 29de Marts 1792 blev han Gouvernor i Stoholm. 

Gult tog han fin Afſkeed fom General, fordi Hertug = Res 
ets vægrede fig overeensſtemmende med Foredraget mod 
udland at lade Tropper marfdjere mod Frankerig. Der— 

paa udnævntes han fil ſvenſt Miniſter ved de italienſte 
Hoffer, men i Decemb. 1793 blev han mistenkt for Deelta— 
gelſe i en Gammenfværgelfe mod Hertug Carl og forræderfe 
Brevverling med Grevinde Rudenskoff. Man fendte der« 
for i Febr. 1794 en Coureer til Neapel for at lade ham ar— 
reſtere. Gouvbernoren i Neapel bjalp ham til at fuygte, 
hvorover der nær var opkommet Uenighed mellem Hofferne, 
fom dog ved Gpaniens Mellemkomſt bilagdes. — Baron 
Urmfelt flygtede til Polen og lod fin Retfærdiggjørelfe 
indryffe ti de offentlige Blade. Den forſte Mai: blev han 
indfaldt for Hofretten ſom mistæntt for Majeftætsforbry- 
delſe, men mødte ikke. Efter at hans Brevverling var 
splæf, erklæredes han for overbeviiſt. Den rode Juli 
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domtes han til Døden, man udelukkede ham fra Lovenes 
Befkyttelſe og erflærede ham fredløs. Hans Godſer ble— 
ve inddragne, og hans Dom offentlig befjendtgjort i alle 
Rigets ſtore Steder. Da den unge Gufav Adolph havde 
beſteget Thronen, kom han igjen i Yndeft, og hans Gemal⸗ 
inde blev endog Storgouvernante for de fongelige Born, 
JF Aaret 1802 blev han ſpeufk Geſandt ved det wienke Hof, 
men hans Ophold der var fort, da Kongen af Gverrig 
vægtede fig ved åt erkjende Frants 2den for Keiſer af Oſter⸗ 
rig. Bed Slutningen af 1805 commanderede han den 
Armee, ſom rykkede i Marfen under Songen felv. Kort 
iforvejen var han udnævnt til Generalgouvernec 1 Fin— 
land. FJ Preuffens Krig mod Frankerig, hvori og Gver« 
rig tog Deel blev han Militairgsuvernør i Gtraljund. 
granfmændene holdt Foſtningen ſtrengt bloferet un Febr. 
og Marts; den iſte Apr. gjorde Generallieutenant Armfelt 
et Udfald, der tvang Fienden til at ophæve Blokaden, 
hvorpaa Armfelt beſatte Anklam. Paa denne Seier uds 
nævnte Kongen ham til General af Ynfanteriet. Den 
franfe Marſchal Mortier [od ei de Svenſte fænge i Beſid⸗ 
delfe af deres Fordele. Den 16de Apr. angreb ban dem 
ved Belling og drev dem aldeles tilbage; Armfelt blev 
endog faaret, gif til Gverrig og tog ingen videre Deel i 
dette Feldttog. Senere commanderede ban i Krigen mod 
Rusland. Efter Fredsflutningen i,Frederifdbamn 17de 
Sept. 1809 forlod han fvenf og gif i rusfiff Tjeneſte. 
Carl 13de fod derpaa Armfelt udfiryge af de fvenfe 
Bidelsmænds Like, da han efter at have ſporet den rusſiſte 
Keiſer Trofabs Eed ophørte at være frenf Underſaat. 
1812 ophoiede Alexander iſte ham i Greveftand, 

Arminianer (fee Remonſtranter). 

Arminigns eller Herman, Todſklands Befrier 
fra Rome * Deruſus havde udvidet det romerſke 
Rige ved Landene mellem Elben, Gaale og Rhinen. Roe 
merne anvendte alle Midler for at holde diſſe Landets kri— 
gerſte Indbyggere i Lydighed. Nogle af de betydeligſte af 
bine Folkeſſag, fom Gicambrerne, hvis Tapperbed vat 
faa fordærvelig for kollius, bleve flyttede til det Indre af 
Gallien, medens andre maatte give Gidfler og lade de 
fornemſte Hærføreres Børn opdtage efter romere Skik. 
Herman, Son af ECherufferfyrften Gigmar (Gigmar bety- 
der ſeierrig Kriger) var født 18 Aar f. Chr, og opdragen i 
Rom, optagen t Ridderſtanden og anfat i Angufts Armeer. 
Men hverfen Fyrſtens Gunſt eller Culturens Tryllekraft 
kunde bringe ham fil at glemme fit Fodrencland. Iſtedet 
fer Lenker, han ffulde ſinde Rom fandt han Baaben, og 
dannet 1 Romernes Skole lærte han at overvinde Kom ct 
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e for Roms Krigsfunf og fog derfor fin Tig til 
filt, hvorved Omſtendighederne bjalp ham. Statholderen 
Quintaliue Barus, »er fattig bavde betraadt 
det rige Syrien, og * forladt det fattige Syrien,“ var 

beſtemt til Anforer for den Fjonnefte af alle romerfe Ars 
meer for at holde Landene brin Side Rbinen i Ladighed. 
g blind Tillid til fin Magt, trocde ban at funne smfabe de 

' Eydfe Folteflag, bvié. bøtelte Øiode var Friheden, efter: røe 
merſte Yndretninger, Herved, faavelfem ved Overmod og 
Udfuelfer oprørte ban Gemytterne imed fig. Herman ane 
faac dette Tidspunkt gunfttigt for fin Plan og ban vandt 
næften alle Agforerne for de Folk, der boede mellem Elben 
og Rhene. Paa famme Tid 9 ef. Ebr.) "udbrød en almin⸗ 
delig Opſtand i VWannonien og paa Dalmatiens Grændfer; 
om den: fod 1 Forbindelfe med Hermans Tlan er uvif, 
men den beftordrede ſamme meget, nagtet Tatternes Une 
fører Gegeftes aabenbarede Varus Hermans hemme⸗ 
lige Anſlag. Men det lotkedes Herman at tilintetajore 
enhver Miſtanke og benvende Roͤmernes Opmærffombed 
p —*26* ved Weſer, ſom ban felv anftiftede fer 
at lotte den romerfe Mrmce 1 det Indre af Tydfland. 
erman Bnffede Varus i den fuldkemneſte Gitlferbtd. 
en, da Hobedarmeen ci beſtod af meer end 3 kegiener, 

nogle Coborter og de forræderfe Hjelpefropper , blev Ops 
fanden almindelig. rman raadede fil at gaae Oproret 
imode og dæmpe det, bvor det havde fit Hovedfæde. Fors 
gieves advarede Segeſtet gar rr dr Armeen fjernede 
fig meer og meer fra Rhinen, til de Egne, hvori den fore 
dærveligfte Snate lagdes den. Nær ved Sippes Kilder, 
i Bructerernes Land, efter en [ang befværlig Marſch gjen» 
nem Gumpe og Giove ſaae Barus fig pludfelig indfluttet 
i en Dal, omgivet af Hsie, der vare befatte af Todfe. 
Mu fif ban tillige at vide at Herman med Bagktroeberne 
faldt over Aomerne og at kan var SGiclen i alle Fiendens 
Planer, Da aabnede den ulnffelige Barus Øjnene; Ror 
mernes Mod og Krigstirat udrettebe Under af Tapperhed, 
men de funde blot forlænge deres Nod. Tre Dage varede 
Deres Lidelfer. Herman bemægtigede fig tre romerfe Ørs 
ne og fatte Momernes FortÆridt. i det nordlige Tydfland 
Grændfer for ſedſe. Varus vilde ci overleve fin Ghjende 
fel og ftyrtede fig i fit Sværd. Herman befimttede fin 
Gerer ved unyttige Ørufombeder. Seierherrens For- 
bittrelfe vifte fig fort mod de romcrffe Retslærde. Cen 
afhuggede de Haanden, en anden faf de Øjnene ud paa. 
En Goldat, der havde udrevet Tungen af Cen af dem og 
ſammenſhet Lipperne, udraabte t mel hol troffede Tun» 

i Som felv. Han indfaae at Todkernes Tapverbed maatte 
v 
i 

gen i Haanden: Slange, nu ffal du ci bvidfle meer? Bal» , 
pladfeng rette Sted er vanſteligt at beffemme: de Gamle 
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betegne den uheſtemt med Navnet: Teutoborger-Skoven. 
Maunert fætter den paa Grændfen af Marf og Hertugdom— 
met Weſtphalen; "mere overeensſtemmende med Beret— 
ninger og Gagn fynes det af være, naar man ſotter 
Slaget. ved Detmold ved Udfpringet af Floderne Ems og 
Lippe. J denne Egn bemægtigede Carl den fore fig Er— 
menſul, rimeligviis den ſidſte Levning af den Hæder, 
Tydſkerne vifte deres Befrier. Herman blev efter denne 
Seier ei uvirkſom. Han forſtyrrede de Fæftninger Romer» 
ne havde anlagt ved Elben, Weferen og Rhinen, og næres 
de Tydſternes frigerffe Aand. Hans Beftræbelfer vare 
udentfvivl et frugtesløfe, men han maatte EFjæmpe mod 
fine egne Medborgere, blant dem, Hovedet for en mægtig 
Stamme Segeſtes, hvis Datter, alerede lovet en anden 
Fyrſte, Herman havde bortført. Segeſtes kaldte Germae 
nicus fil Hielp, og denne ilede til og befriede har af em 
Slags Beleiring. Blandt de Fangne, Germanieus gjor— 
de, var og Hermans Gemalinde. Hun blev foreftilet Ger— 
manicus og vifte fig fir Mand værdig. Hendes Smerte, 
figer Tacitus var fum, hun havde hoerken Taarer eller 
Bønner, Segeſtes Forræderie og Thusneldas Fan— 
genfkab opflammede end mere Hermans Fædrenelandstjer- 
Lighed og Mod. Hans Onkel Inguiomar, en, Kriger af 
ftort Navn, tilbød ham Underſtottelſe. Germanicus fol— 
te Nodvendigheden af af forefomme Angrebet. Uagtet 
flere geldttog og Hermans Nederlas ved Idiſtaviſus, ved 
Weſerens Bredder, endte diffe Begivenheder med Romernes 
Tilbagetog. — Kort før Slaget ved Idiſtraviſus havde 
Herman en Samtale med fin Broder Flavius, der var 
bleven Romerme tvoe. Herman føgte at overtale fin Bro— 
der til at tage Frihedens Partie, men forgjeves; han 
vendte tilbage fil Romerne. Tibers Skinſyge mod Ger— 
manieus kom Hermans Planer til Ojelp; men nu opkom 
Gtrid i Tydſkland ſelv, Marbod, Gvevernes Konge og 
Gfifter af def marcomaninfe Rige vilde udvide fine 
Grændfer paa hiin Side Saalen ng Elben; ogfaa han 
havde faavelfom Herman faaet fin Opdragelfe i Kom, men 
han bragte gandſte andre Grundſetninger end German 
tilbage derfra. Han fandt i Herman en frygtelig Mod= ” 
ſtander for fin Herfefyge. J denne Kamp blev Herman 
Seierherre. Slaget der afgjorde Striden var blodigt og 
langvarigt. Herman havde lært TydfFerne romeffE Krig $- 
kunſt. Morbod traf fig tilbage til Behmen og flygtede 
fiden til Italien, hvor han førte et foragtet Liv. Uag— 
tet alle diſſe UAnftrængelfer for Tydjilands: Frihed, beret— 
ter Tacitus, at Herman tragtede efter kon elig Magt, paa⸗ 
drog fig fine Medborgeres Had og blev drebt af Een af 
fine Glægtninger i fit 37 Mar. Kort før hans. Død havde 
Celterfyrſten Adganteſtes eler Adganteſtrius tilbudet Se— 
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natet at forgive Herman, men Genatet vilde ei gjøre 
Brug af dette Tilbud. Herman var 26 Aar gammel, da 
han tilintetgjovde Varus's Legioner; to Aar far fin Ded 
tilfægtede han fig Geiren over Marbod. Taeitus giver 
ham det fordeelagtigſte Vidnesbyrd. 

Arnaud (FFrancois Thomas Maria de Baculard) 
en meget fvugtbar franſt Skribent, var født i Varis 1718 
og fluderede der hos Jeſuiterne. UMerede i hans tidligfte 
Ungdom vifte fig hans Gang til Poeſie; han rev blandt 
mere tre Tragoedier, hvoraf den ene Cogligni ou Ila St. 
Barthetemi udfom 1740, Voltaire, hvem han herved blev 
bekjendt, fattede Godhed for ham og underftettede ham 
med Penge og Raad. Frederik aden førte &revverling 

med ham og indbød ham til Berlin, hvor Frederik modtog , 
ham meget gunſtig, faldte ham fin Ovid og forfattede e 
Digt fil ham, der endte ſaaledes: : 

Deja ” Apollon de la France 
S'achemine a fa Decadence; 
Venez, brillez a votre tour: 
Eleves vous, f'il baiſſe encore; 
Ainsi le couchant d'un beau jour 
Promet un plus belle Aurore, 

Srankriges Apollo, Voltaire, fandt denne Sammen-⸗ 
ligning flet iffe ſmigrende for fig og hevnede fig ved Spot— 
texier over Arnauds Perſon og Vers. Efter eet Aar forlod 
Arnaud Berlin og gif til Dresden, hvor han blev udnævnt 
til Legationsraad og vendte derpaa tilbage fil fit Fædrene« 
land. —9 levede han i Begyndelfen under mange Udfpres 
delſer, ſom han dog trak fig ud af for at arbeide ſom SÉrie 
bent. Under Sfræfperioden var han i Fengſel og førte 
fiden et ulykkeligt Liv, da hverfen Regjeringens Under— 
ftøttelfe eller hans Pen formaaede at ſikkre ham mod Man— 
gel formedelſt hans maadelige Huusholdning. Han døde 
1805 ten Alder af g5 Aar. Hang fortrinlige Varker 
eve: lesepreuves du ſentiment, les delaſſements de Phomme 
fenfible og les loisirs utilas. Hans Theaterarbeider have 
ingen Bærd, og iffun le Comte de Comminges fom 1790 
med et fort Bifald paa Theatret. Endeel af hans män— 
ge Poeſier udfom 1751 i tre Bind. j 

Arnauter eller Albaneſer, Indb. af Albanien, 
ere overordentlig krigerſke og de bedſte Soldater i den tyr— 

kiſte Hær. Skjont aabenhjertige mod deres Venner og 
Foreſatte tillade de fig ſom ale raae Folk enhver Liſt og 
Troloshed mod deres Fiender. Uagtet den Undertrykkelſe, 
hvori de leve, vedligeholde de dog Sands for Friheden. 
De have ingen Smag for Kunfter og Videnſtaber og kunne 
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ei overbevife fig om, af Agerdyrkningen er en faa hæderfuld 
Beffjeftigelfe fom Vaaben; de erhverve heller ved. Blod 
end ved Sveed. De fjende ingen Krigskunſt, danne aldrig 
nogen Slagtorden og benytte fig et af faſte Pofitioner. 
Derfor udrette de ei faa meget mod de europæiffe Hœre 
fom man ffulde flutte af deres perfonlige Mod, De have 
de meeſt udføgte Vaaben: paa Bryſtet en Sølvplade, og 
deres Been ere bedekkede med et Slags Harniſt. En Hue 
af rødt Toi, der ev nedffudt til Hienbrynene bedokker des 
res Haar, fom foran er afffaaret, 

Arnd (Yoh.) en lutherſt Theolog, var født i Ballenſtadt 
i Anhalt og fuderede forſt Medicinen, men en Sygdom 
ffal have bevæget ham til at ſtudere Theologie, — Hans 
Formuesomſtendigheder vare kuns middelmaadige og dog 
vifte han faa megen Gavmildhed, af man fagde han befad 
de Viſes Øteen. Hans afcetiffe Skrifter ere fulde af 
Varme og Galvelfe; meeſt befjendt ev hans fande 
Chriftendom, der er overſat i mange Sprog. Dog 
paadrog han fig ved denne Bog, ſom indeholder Mdſtilligt, 
Der ei fremmede overeens med den Tids ſtrenge Theologers 
Meninger, nogle Stridigheder, ifær med Ofiander. Dam 
døde 1521 ſom Superindent i Celle. Nogle Timer før 
fin Dod havde han pradiket over Ordene i den 126 Pſalme. 
„De, fom faae med Taarer, ſtulle hoſte med Fryd;“ og 
fagde, da han kom hjem, af han havde holdt en Liigtale. 
Han taalte Forfølgelfer med megen Standhaftighed og 

vLangmodighed. 

Arnold (Johan) en Møller paa Grev Schmettows É 
Gods i Neumar Den Aae, for drev Arnold's Molle, 
flød forbi Hr. v. Gersdorfs Gods, Denne gravede hvor ” 
der efter et gammelt Document fer hundrede Aar fiden 
havde været en Park, en ligedan, hvorved Bandet af Aaen, 
fom drev Arnoids Mølle, førtes deri. Herover opfom 
Strid. Møllerens Kone henvendte fig til Kongen, ſom 
førft overdrog den neumarkſte Regjering og ſiden Kammer⸗ 
retten i Berlin at underføge Sagen. Dommen faldt imod 
Molleren, men mange Omftændigheder overtalede Kongen 
fil at tros, han havde lidt Uret. Kongen havde fadet 
Sagen underſoge af Oberſt v. Heucking og denne havde 
afgibet en for Molleren fordeelagtig Beretning. Da 
Koͤngen fik Kammerrettens Dom at vide, fod han de tre 
Raader, fom havde dømt,- filigemed Stor-Kantsler v. 
F uͤrſt falde til fig, cafferede Gtorfantéleren og lod Kaas 
derne arreſtere. Kongens Forbittrelſe var ubeſtrivelig. 
an fordrede en Betænfning af Criminalſenatet, men 
orfaftede den og foreſtrey Miniſteren von Zedlits 

Hvorledes han ſtulde forfatte Dommen. Miniſteren af⸗ 

* 
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flog Kongens Forlangende betze hvorraa Frederik fags 
de: Bil FJ itke dømme faa vil Jeg felv; hvorpaa han frafe 
fede Raaderne og dømte dem til at erſtatte Mølleren Ska— 
den, … Under hans Efterfolgers Regjering blev Sagen pad 
nye underføgt, og Øvertribunalct befræftede 1787 be fovris 
ge Domine, Raaderne indfattes igjen i deres Embeder, 
Fe og hans Kone erholdt Tegn paa den fongelige 

aade. 

Urvrende, en dorpagtning. J Ausland ere Arren⸗ 
det Krongodſer, fom overlades viſſe fortjente Perſoner for 
en middelmaddig Forpagtning. 

Arria, én heltemodig Romerinde, Cæcina Y æs 
tus'sg Gemalinde. Han anflagedes ſem Gtifter af en 
Gammeénfværgelfe mod Keiſer Claudius, og der var Yntet 
tilbage for ham uden at dræbe fig ſelb. Da greb Ärria 
Dolken, ſtodte den i ft Bryſt og rafte fin Gemal den med 
be Ord: „Det gjør ei Ondt, VPætug !” 

Arrieregarde, Bagtropperne, modfat Avante 
arden. Den er egentlig beftemt til at dæffe ile 

Siegert n hvilfet fun en klog og duelig Officier fan udfør 
re med Held. Den maae bejfaae af Ynfanterie og Artilles 
rie, Jægere eller Skarpſkytter og let Cavallerie. 

Arſenik, een af de frygteligſte mineralfe Gifte, 
der udgjør ex egen Metalflægt. Blandt alle Metaller er 
Arſeniken den flygtige, oploſes ved Ilden i en tyk, hvid 
Damp, der lugter ſom føg, fmager fødagtigt og farver 
Kobberet hvidt; Arſeniken er en fimpel, 1 det mindſte 
endnu ei oploſt Subſtants. Man finder den gediegen og 

ſom Erts. Ogſaa vifer den fig i Sfiffelfe af én-Xalfart, 
hvoraf man har fo Slags, Overment Gurum pig- 
mentum) af en bruunguul Farve, og Rubinfvovl, 
der har en Farve fon Morgenreden. Arſenik findes meget 
Hyppig og bruges ved Farverier. i 

. Artillerie falder man alt det føære Skyts, det 
inddeles i Feldt= og BeleiringsSkyhyts; vis 
dere de, mekaniſt-techniſte KundifEaber om Skytſet, dets 
Brug, Batterieanleggen, Artilleriecorpſet beſtager af 
Arfillerifter fil at betjene Canonerne, Bom bør: 
DeYver til Morſerne, Haandværkere, Sappeu— 
rer, Minerer, Pronneret, Pontonierer. 
Artillerie-Etaten indbefatter alt hvad der fager i For— 
bindelfe med Artilleriet. Ju omfunder afgjøre Artilleriet 
i Almindelighed Slagene og Leſtningernes Skjebne. 

— 
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Artemis (fee Diana). 

Artemiſia, Dronning i Catien, Kong Mau— 
folus”8 Søfter og Gemalinde. Dun førgede paa det 
ommeſte over hang Død og Tod opreiſe ham et Gravminde, 

der regnes blandt Verdens 7 Undre: derfor falder man 
endnu prægtige Gravminder Maufolcer, Hun døde 
fort efter fin Gemal ved det Minde, hun havde oprettet 351 
Aar f. Ehe. 

Arterier eller Pulsaarer (fee Aarer). 

Arthritiſt (af det grafke zpdsov Ledemod) pla— 
get med Smerté i Zedemoderne eller Gigtfygdom. enne 
finder almindelig Sted i den mandige Alder og har fin 
Grund i den hoiere Organiſations Aftagen. Til denne 
Sygdoms Udvikling ſynes iſer to Momenter at virfe ffær=' 
keſt, nemlig uordentlig Diæt og Uddunſtningens Stands— 
ning. Øen arthriſtiſke Sygdom viſer ſig i adſtillige Tilfel— 
de ſom periodiſt PPdogra. Der opkommer en heftig Smer— 
fe i: Ledet af den ſtore Taae, der hovner op og bliver rod. 
Rheumatismus holdes tit for det ſamme ſom Gigt, > 
men de ere vælenflig forkjellige: Rheumatismus er en 
Betendelſes Tilfand 1 Muſtlernes og Senernes Syſtem, 
Gigt det ſamme i Ledemodene og Knoglerne. Rheuma— 
tismen fan finde Sted i enhver Levealder. 

Arthur elfer. Arthus, Gon af Uterpendra— 
gon, sen fabelagtig Songe 1 Brittanien ved Slutningen 
af det ste og Begyndelſen af det fe Aarhundred. Der er 
ſtridt meget om hans hiſtoriſte Cilværelfe, og man fan 
med Ret fvivle om den, da Gottfred. af Mon 
mouth, en Benedietiner fra Wales, der levede ved Aar 
1150 meddeler de forſte Efterretninger om Arthurs Levnet 
og Bedrifter, men denne Hiftorifer bar et fynderlig Tro⸗ 
værdighed. og ſamlede de herſtende Folfefagn uden Valg 
og Drøften, ei for derved af opklare den gamle Hiſtorie, 
men for at levere en Roman, hvilfet og ved hans poetifke 
Talent lykkedes ret godt. Efter hans Foregivende al 
han blot have overſat af en gammel latinſt Original, 
hvilket af indvortes Grunde mage forkaſtes. Bil man ei 
gandffe nægte Arthurs Tilværelfe, mage man i det mindſte 
fvivle com hang Bedrifter.  Gotfreds Fortælling om Ar— 
thurs Begivenheder og Merlins Spaadomme, blev imid— 
lertid Kilden til em romantiſk Poeſie, den brittifk-gor— 
mannike. Romonerne om Kong Arthur, hans Hof, Rid— 
dere og det runde Bord hidhore herfra; thi bvad Carl og 
hang 12 $&jæmver vare for de frante Romanfrivere, det 
var Arthur og Ridderne af der runde Gord for de brittiſt— 
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uotmannfke, De gamle Romancer om Arthur, ber findes 
adſpredte i flere Samlinger, danne tilfaminen en inte 
FE HANS poetiſt Kronike om denne mærkelige Fabelhelts Be—⸗— 
drifter. | 

Ar tikel kaldes i Grammatifen det Ord, ſom al⸗ 
mindelig ſottes ſoran Gubftantivet og mudificerer det 
meer eller mindre beſtemt. Fife alle Sprog have Artiklen. 

Artois (Car Philiy Greve af) Ludvig 16des anden 
Broder, født i Verſallles den ode Oet. 1757, formælet den 
16de Nob. 1775 med Maria Thereſia af Savoien, 
med.bvem han har fo; Sonner. Beromt vid fin Elfoær- 
dighed og Ddſelhed gjaldt denne, Peinds for en Beſtyhtter 
af Bidenffaberne. Han erflærede fig ved Revelutionens 
Beghndelſe imod dens Grundfæfninger og var en af de 
ivrigſte Forfvarere af de kongelige Forretkigheder. Da 
Ban erfarede, at Pariſerne hadde fat en riis paa hans 
Hoved, unddrog ban fig ved Nattens Hjelp fine, Fienders 
Hor blee og gav bet førfe Tegn til Udsandring ved at 
egive fig med fin Familie til fin Svigerfaders Hof i Fur 

' tin. 1790 havde Grev Artois en Sammenkomſt med Keifer 
Leopoidi Mantua og 1791 begav han fig med Mare 
ſchal Broglio og Frindfen af Condé til Worus, 
hvovved han foranledigede en flor Deel Officererg Udvan— 
dring. Pan opholdt fig nogen Tid ved Bonn, kom til 
Bruͤſſel og gif derpaa til Wien, hvor Keiſeren modtog 
ham pag Den. meeſt udmærfede Maade. Han var i Wills 
nitz ved Keiſer Leopoldg Sammenkomſt mes Frederik Wil— 
helm 2den af Preuſſen. Efter at have antaget Conkitutios 
nen af 1791, indbed Ludvig r6de ham igjen til fit Hof, 
men forgjæves. Han befandt fig i Koblenz og ruftede fig til 
Krigs ban undffyldte fig i fit Gvar til fin Broder og ude 
ſtedede en heftig Proelamation mod Nationalſorſamlingen. 
Der aunlagdes nu Klager imod ham, hang Penſton ſom Kon— 
gens Broder berevedes ham, og hans Abanagerenter ober⸗ 
gaves hans Creditorer. Ved de Allieredes Indmarſch i 
Frankerig, anførte ham ef Korps Rytterie af Udvandrede. 
Efker Ludvig 16des Ded ubnævntes han af fn Broder (nu 
Lutvig 1u8de) fil General Lieutenant af Frankerig. Artois 
gif derpaa ti! Rusland hvor Catharina 2den wedtog ham 
med megen. Glands. Før ben forlod de Udyandredes 
Corps, frev ban et ſmigrende Brev til Marſchal Groslio 
pg ſendte ham . fine Medailler, Diamanter og fin Søns 
Saarde, for at fælge dem og for Pengetze beſtride de nod⸗ 
vendiafte Udgifter. Bed Gluthingen af 1794 fif Han eg 
Penſion af Engelland og. indffibede fig 26de Juli 1796.£ 
Kurbaven fil London. Han gif fiden med pag en ens 
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gel? Fregat, der længe krydſede ved den franfe Kyſt og 
landede den z40de Sept. paa JIsle Dien under Bexfyttelſe 

af Comodore Warrens Effatre,» men vendte med uforrettet 

Gag tilbage til Portsmouth, ogs levede ſiden nogle Aar + 

Edinburgh paa de samle Kongers Slot. J Febr. 1800 
forfondde han fig med Hertugen af. Orleans Born: "4900. 
1804 begav hañ fig fil Calmar i Sverxig, hvor han havde 
en Sam nenkomſt med fin Broder og fin ældfte Gan, der 

1799 havde formælet fig med Ludvig 16tes Datter; derpaa 
vendte han, tilbage til fondon og kom med fin Broder til 
Franferig + Aaret 1814. ; 

Arundelianſtk Marmor (fee Orford). 

— Aruſpex (Haruſpex) i Pluralis Haruſpices vår 
hos Romerne viffe fil Praſteclaſſen hørende Perſoner, ſom 
underføgte Offerdyrene og deres Indvolde efter Sfringen 
for deraf at uddrage Varſler for Fremtiden, - Desuden 
ingttog de ogfan de Offeret ledſagende Omſtandigheder f. 
Ey: Flammen, Røgen, Offerdyrets Bevægelfer ꝛc. De 
havde deres, Oprindelſe fra Etrurien, bleve af Romulus 
indførte i Rom og beholdt deres Anſeelſe indtil Keiſer Cons 
fantin, der under Dodsftraf forbod al Spaadom. Deres 
Antal beløb fig tilſidſt til 70; deres Forſtander heed fum- 

FA 

mus arufpex eller mågifter publicus. 

Tfræometer, hvåroftatte Vægt er ef Inſtrument 
ved hvis Nedſenkelſe i Iydende Barer, Ol, Brændevtin ꝛc. 

man kan beſtemme diſſe Materiers ſpieiſike Tyngde og ders 
ved tillige deres Godhed. Napnet, der er græfk, betyder 
Tondheds Maal. Det ev indrettet paa fo Maader med en 
Scalaͤ eller med Vægt. É 

MH 5 kaldes i Mufifen det gde Trin i Toneſtigen. Ble 
dere betyder det en Apothekervegt og en Dufatvægt eler 
> af en Dukat. En romerſt Kobbermynt omtrent 
Speeie kaldtes As. 

Yéibeft (almindelig) er en grøn, haard Amis 
ånth, hvis Trevler ei lade fig dele, men fpringe af i 
grove Gylinter: — Den fuldkomneſte boielige USbeft lig> 
ner hvid Silke og tilberedes næften ligeſom Hor. Forſt 
lægger man den i Band, for åt hindre Trevlerne fra af 
bræffes. Derneft brydes den. paa en Plade med Banke— 
fræer,-og de adfFildte Trevler tages fra hinanden. ” Gaa 
kommes de i heedt Band, hvor man flittig rører dem om; 
herved affondres Forbindelſesmidlet mellem Treblerne og 
farver Bandet ſom Melf, Denne Baften fortfættes fans 
længe indtil Bandet uden Farve fan bortgydes, De reen: 

ar RR — 

atten Teen 

i 
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vaffede Traade udbreder man i et Gold for at Vandet fan 
lobe faa meget hurtigere af, og tørrer dem i Solen. De 
fuldkommen tørrede Trebler fæmmes med fette Uldfamme, 
deles og endelig ſpindes to Asbeſttraade ſammen med en 
Hortraad. Spinderen dypper beſtandig fine Fingre é 
Bomolie for at beſtytte dem mod Atbeſttraadene og tillige 
klobe dem bedre ſanmen. Denne Traad væves nu faa tet 
og faſt ſom mueligt, og det færdige Tør udbredes fiden 
paa gloende Kul, hvorved Hørren og Olien udbfændes ; 
men netop dette er det vanſteligſte ved dette Acheſtarbeid. 
Pan denne Maade-forfærdiger man fra 1710, i Nebianſt i Ste 
birien, foruden Lærred ogfaa Huer, Handſter, og Vunge 
deraf; paa Pyrenæerne, Belter, Baand, Suorer, Ser— 
pietter ꝛe. Keiſer Carl ste havde Dæffetdt af Asbeſt, ſom 
han undertiden fil fine Gjæfters Fornøielfe kaſtede paa Cas 
minilden. Øe Gamle indviklede, efter Dioſeorides Bid« 
nesbyrd, deres Døde i dette Slags øl og brændte dem 
deri, for af Lepningerne af dem ei fulde blandes med 
Fræaffen, 

Aſeanius, GønafÆrneasog Creuſa, fore 
fod ved fin Faders Haand det brændende Troia og fom med 
ham til Ytalien. Her dræbte han af Uforfigtighed en 
Tyrrhus's Born tilhørende 3* og. indviklede derved fin 
Fader i en Krig, ſom koſtede ham Livet. Han vaatog fig 
derpaa Regjeringen. Men, daLavinia Ænea6's ane 
den Gemalinde, efter Wneas'd Dod fødte en Son og flyge 
tede af Frygt for Aſeauius til Skopene, lod han bende 
bringe tilbage, overgav hende frivillig fit Arverige, gif m 
fine Tilhængere dybere ind i Landet, hvor han byggede Står 
den Alba longa og ſtiftede et eget Rige, der efter 
hans Dod forenedes med det Iafinffe, fom Lavinias 
Son Sylvius beherſtede. 

Ufceter kaldte man i den chriſtne Kirkes ældre Tie 
der de Perſoner, ſom beſſittede fia paa ſtrenge Fromheds 
Hoelſer og ſogte ved Afhold fra ſandſelige Nydelſer og vil— 
kaarlig Bod nt udmarke ſig fra den flove Dob; deraf kal— 
des Opbuggelfesfrifter, fom "give Anledning til Øvelfe i 
Bandsfrombed aſeetiſte Serifter. lerede før 
Chriſti Tid gaves der i en lignende Forſtand jodiſke Aſeeter 
(fee Effæer% og hedenfke blandt de graoſke Philoſopher, 
ifær Platonikerne. Udtrykket Aſcet kommer af det grælfe 
Uffefis, PØvelfe, hvilfet af Græferne brugtes om At— 
leternes Afhold fra viffe Nydelſer af Spife for at blibe be⸗ 
gvemmere fil Fegteſpillene. . 

M 2 
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Ake er den ildbeſtandige, meer eter mindre hvide 
eller bvidgrage fevning, der efter organiffe Legemers fulde 
fomne Forbrændelfe bliver tilbage og ei er meer ſtikket tik 
at underholde Ilden. Akens Beftanddele ere meget fors 
Eſellige efter de Legemer, den brændes af. Den vegetas 
bilfe Uffe beſtaaer meeſt af-jerds og faltagtige Dele, hvile 
ke fidſte man ved 1dluéning fan afſondre og Falder vegeta⸗ 
bille Yltali Io faftere og tykkere en Øræart er, deſto 
mere Altali giver Ben; dog gives der Planter, der frems 

bringe mere end Treerne. Wlantealfalt fører ſtedſe Kulſy⸗ 
ve med fg. — Af ganſte anden Bekaffenhed er den dyri⸗ 

ffe Alfe, ifær den fom kommer af Been. J den -bliset 
em vis indvortes Gammenfæng; den indeholder ingen 
Gaitdele, men tilligemed Kalkjorden en eiendommelig Sy⸗ 
re, (om hav Masn af Yhsspborfore, — Brugen af Træaffe 
er ſom betjendt meget flor: Sabeſydere, Blegere o. fl. 
J i Mængde, Det er og et fortræffeligt Gjodnings⸗ 
middel. : 

Aſkeonsdag, den førfte Dag i deri 7 Ugers Faſte, 
ſom den romerſke Kirke bolder fort fer Paaſke. Den hap 
dette Nabn af ben gamle fif at. beſtroe Åg med Aſke, hvile 
ket Kal erindre om od i Stov og Uffe. 

" 

Aſer våre efter den ffandindsife Mythologie den 
nne Gndsflægt, der indvandrede med den angre Othin 
(Odin) eler nedſtammede fra ham og bleve vife guddom⸗ 
m:lig-Tilbedelfe,  —Øenne Aſernes Slagt beffød foruden 
Sdin af 13 Guder og 18 Budinder. 

Afien — Ligeſom Amerika frækfer . ogſaa Aflen 
fig igjennem alle Zoner fra Wquator til 77" R. Bredde og 
fra 439 9. til 152? V. Længde i en Udſtrekning af 700000 
ra Mile, (Eftev Nogles Angivelſe mindre, efter Undtes 
mere.) Det grændfer mod V. fil Europa, fom der Files 
fra ved Ural og Caukaſus, til det middellandſte og græffe 
Hav, det forte Hav, Landtangen ved Suez og den arabi⸗ 
ffe Bugt, med G&G, til det indie Sav, mod 7. til det fils 
Je Hav og Berings Gtræde, der abdifiller det fra Amerika 
pg mod I. til Sishaset. De gamle havde ei de ſamme 
Grændſer for Añen. Mod V. var Fleden Tauais (Don) 

mæotig (det aſobke Har) Vontus Euxinus (det forte 
an) og Nilen eller efter andre Geographer Landtungen 

Gus; Graendſen; mod N. sav mare ſcythicum; mod Ø, ma- 
re Couin (det fore Ocean) og mod &, mare indicum. Navo⸗ 

net har ſaudſynligviis Phoenicerne givet deune Verdens— 

deel af SX] fom betyder Midte, fordi det ligger mellem 
Europa og Afrifa; en. anden Gisning udleder Navnet af 
det gamle orientale As eller Ais, Ild, Lysland, Solop⸗ 
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gang. Affeng Joedbund hæver fig højere over Habſladen 
cnd CFiiropas og Afrikas, bg den engelfe Oberf € or a tos 
furd, ſom ved Madling troer at bzve fundet en Spidſe 
af Mustag 25000 Fod bøi, vier aftraa at Afſens Bjerge 
ere end højere end Umtrifos, Alerede før Cram'ord fluttede 
(VAN af flere: Grunde, at Aſſen maatte være den hatifte 

erdensdeet. Fra: dette Hoilande Midte, der i Stittelſe 
af en langagtig Fiirtant er indfattet af em Rans af Bſer⸗ 
gt, trotte diffe fig i fore Heder mod alle Berdeus Pjevs 
ner; den ſodlige Kjebe falder man almindelig M u gs 
tag forhen Imaus og ken mordlige Ul tai. Ikle 
alle i diſſe Kſeder liggende Berge have Bavne; man fen 
anføre de werchoturiffe, altaifke ng favas 
ntffe Bjerge, fibanon,; Ulmadaghy, Macid 
Ararat), Caucafus, de gauriffe Bjerge, 
udfag; dethibetanſtesgcaſehmirfſtke, 

Gaina, Gated, af hoilfe foruden fer nævnte Punkt 
af Mustag de heiefe ere he fananifke af 1sgo00 Fod; 
O phher paa Gumatra 13200 Fod, Girelonata 
mere eud 10000 Fod, Libanon 89s00g Caueafus pas 
5400 Fod. — De marleligſte &orbjerge ere Conor ny 
Romania, Oſtkar, Tfichutstoi Nos og 
Yi tap. — Bieraftrækningerne funne tjøne til Grunde 
old for Ufiens Territorislinddeling. 1. Do is eller M e le 
emafjen, hvis -&lvder udgyde fig i Indſoer, da de 
ore Bjergkjeder ei tilade dem af gaar videre, 2. Mor d- 

na, der falde i Jishavet. 4. Øftafien, bvori⸗ 

» 

i 
BSA med de tre fiore Floder, Ob, Fenifeirvg 

e 
9 jennem Floderne YA mur, Hoang, Kjang og 
NMaikang (alde i det dille Hav. 4. Gydafien 
med Thaluan eler Pufjan, Yravaddi el 
Jer Lufjan, Guerbamputter, Ganges, Jne 
dut, SFurhrat, Zigris, der løbe i det indiffe Hab 
od den verfife Zngt. 5. Øe ftafien, hvor Dfebi 
hon (manffre de Gamles Orss) og Gyr (Jarartes) 
falde i yelføen. Efter en anden Beffemmelfe deles Aſf⸗ 
cu i Gyd MeAem "og Nerdaßen. — Blandt Soerne ere 
de vigtige Beldfeber,; det døde Dav, Ban; 
det caſpiſte Dav, Ural, Baikales Koko— 
not, — Cliwatet gager igjennem ele Grader af Kulde 
og Hede. J ben nordlige Scel er det kun Sommer fra 
Sun til Auguſt; i den melemſte Deel har man fire ars 
fider, men iden fydlige fun to, Regantiden fra Juni 
fil September og den tørre Tid fra Geyt. fil Mai. 
% det tyrfiffe Atien, Uvabien og Perſten blaſer den feræf- 
Felige Ga mi um. — Ligeſag forPjedige ſom Climatet, ere 
os Produkterne. Her findes Korn, iſer Riis, alleſtaas 
Træarter, Bin, Tobak, Gafran, Oliver , Bomuld, Car 
neel, Muftat, Peber, Krydernedifer, Gngefær, Cardes 
nomer, Betel, Schinſang, Sago, Cofodnodder, Thee, 

* 
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Kampher, Papiir, og Fernistræer, Pferſkener, Apriko— 
fer, Kirſeber, Blommer, Daddeler, Caffe, Sukker, Bie 
tal, Aloe, Benzoe, Gummilak, Sandeltræe, Rhabarber, 
Cedere, Palmer; — Gulv, Solv, Kobber, Jern, Prags” 
ner, Oviffølv, Tin, Ædelfene, Marmor, Porcefainjord, 
Naphtha, Salt, Marienglas. Af Dyr gives her Reus— 
dyr, Pelsdyr, Beſamdyr, Hvalfiſte, Springharer, Faar, 
angoriſke Giedder, Kameler, Elephanter, Bofler Heje, 
Eler, Muuldyr, %ber, Markatter, Jeniſei-Spios mum, 
(Det minde ſürfoddede Dyr) Kenguruh, Snabeldyret, 
Tigere, Schakaler, Panthere, Bjørne, Hycner, Ulve, 
Erojodiller, Slanger, Süteorme, Guldfaͤſaner 1c, — 
— regner van denne betydelige Verdensdeel et Antal af 
henved 600 Mill. Menneffer, der efter deres Herkomſt be= 
ſtane af Finner, Tonguſer, Mongoler, Rus— 
fer, Georgier, Greker, Armenier, Ara— 

vber Pperſer Indier, Chineſer, Japanert 
Man fan henføre diſſe Folkeſlag til tre Hovedſtammer: 1) 
Tatarer, af hvid Zarve, tykt langt og lige: Daat, 
rund Néfe, æggerunde Pine, langagtigt Anſigt i Veſta— 
ſſen); 2) Mongoler, af. guul Farve, tyndt, fort og 
ftive Daar, nedtrykt Neſe, ſmalle Hine, og flade Anſigter 
(i Oſtaſten) og 3) Malayer, af bruun Farve, tykt, 
Fort, Fryllet Saar, dybtliggende, Hine, bred Dæfe, tykt 
Auſigt (i Gydafien og paa Øerne). 4 Almindelighed ha— 
ve alle Aſiater ædle, indtagende Anſtgsſstrek og et fyrigt, 
udtryksfuldt Blik. — Himmelegnen beſtemmer tildels 
deres Levemaade og Beſkjeftigelſe. De leve deels fon No— 
mader, drive Agerdyrkning eller boe i Steder: nogle gage 
nøgne andre gane halvnogne og after andre t Sæder, deels 
af Skind, deels af de fineſte Bomulds⸗- og Lintsier; nogle 
bemale og falve eller tatuere fig, andre ikke. Nogle fpife 
Kied, andre Vegetabilier: frærfe beruſende Drikke ere al— 
mindelige blandt dem, fom f. Ey. rugen af Opium. — 
De bekjende fig enten til den jodiſfe, muhamedanfke, chri— 
ſtelige elev hedenke Religion. Den udenlandfke Handel 
er næeſten ene i Europeernes Hænder: i det Indre drive 
Indb en temmelig lepende Handel. Udforſelsartikler ere 

hee, Bomuld, Caffe, Sutter, Heſte, Gjeddehaar, Sil⸗ 
Fe, Bomuldstoier, Shawler, Silketoier, lakerede Va— 
ver 16.; derimod indføres mange europæife Manufactur—⸗ 
opg Fabrikvarer. De indenlandEe Manufacturer og Fa— 
brikker levere Staalarbeider, gode Sabelklinger, Kob— 
berkar, Porcelain, Glas, Bomulds- og Silketoler, Kunſt— 
arbeider i Perlemor, Cryſtal, Ædelftene og lakerede Sa— 
get. — Man handler i China efter linger, Indien efter 
Rupier, og efter Lak (100000 Rup. 60000 Spee.) — Bis: 
den kaber og Kunſter ftaae paa, et middelmaadigt Trin: 
J China, Japan, Thibet, Arabien, Perſien og Indien 
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dyrkes be meeſt. Japanerne have, foruden ſkkrevne og mas 
fede ogſaa trykte Bøger, — Af Sprog tæer man 8; fra 
De ældfte Tider have de naturlige Grændfer af Floder; og 
Bjerge ogſag beſtemt Sprogene. J Forafien indtil Halys 
taledes gammelsphengifE, paa: bin Side Halys 
beh faa faldte femrtifteMundart (fyret, dal 
dœiſt, hebraiſt, — ke, rhoenieiſt, arabife). DEſſe 
Spiog herffede ingtil — Haa hün Side af denne Flod 

kaltes perſikk i Mellemaſiensd Steppeland, faavelfom i de 
caucaſiſte Bjergegne taltes mange Sprog; i Khſtlandene 

taltes græff og cariſkt. J videnfabelig Cultur og 
Kunſter udmærtede Lilleaſten ſig Odde Muſik, Dig— 

tekunſt og Architectur havde hjemme der; der vare Ho— 
met, — 3 Herodot, Hppoerates vo ml. 
fødtes Uydiernes og Pheygiernes Kunta fortjener at 
erindres. — Læsning, Skribning, Alronomie eg Aſttolo⸗ 
gie, Philoſophie og Mediein, Mrchiteetur og de 
plaftife Kunſter drives nu iſer; Baſaderernes Dañds er 
mærfelig, — De fefe Staters. Forſatning er menarkiſt, 
deſpotiſt; felv, Nomadeſolkene fave deres Ovexhoveder. — 
De vigtigſte Lande ere; . er rude fee Aften, 2, 
Bet cy rtiſte Aſien 3, Chin, 4 Tatari— 
dJapan-6. Arabien, 7 Perien, 8. 
Forindien, hvor fornden adſkillige indiſte Stater, 
Engellænderne og andre Fuvopæer have Colonier, 9. In— 
dienØ. for Ganges (Birmannernes Stat, Siam, Ma— 
laeea, Laos, Konkin, Kochinchina), 10. de oſtißdiſke 
Der: Sundaserne, de philippinſte, de molukkiſte, La— 
drouſte, Malediberne, Ceylon, in. fl. — De Gamle kſend— 
te, fun noget af Mellemaſien og Sydaſien, iſer villeaſien. 
— Geographerne foge Ravnet Afia i en tredobbelte Betyd— 
ning; det betydede nemlig, enten den hele Verdensdeel 
ſom nu, eller Foraſien (Afia minor) den ſtore Halvoe mel— 
kem der forte, middellandſte og ægæliffe Has) og endelig 
de ved” Soen mod V. liggende Provindſer i Forafien (Afia 
proconfuiåris) — $ Berdenshiſtorien bar Afien ſpillet dn 
vigtig Rolle. - Her levede efter de hellige Bøger de forſte 
Menneſter; derfra udgik Zolkeſtammer til alle Jordens 
Egne. Her. oprandt Culfuren, form ved Handel og Coloni—⸗ 
er gik til Ægypten og derfra til Grakenland. Babyloni— 
er og Chaldger lagde fig ifær efter Bidenfaberne. — Aſi⸗ 
eng fore Revolutioner vare endog af Bietighed for andre 
Verdenodele. Indtil Tigris kom vel Aſien under romerfE 
Derredemme; dog vedligeholdt Partherne og de øvrige 
aſiatiſke Nakioner deres Uafhængighed Chineſernes Ero— 
bringer og Geiere over Hunnerne tvang dette Folk fil at 
trange mod Veſten, hvor de bidroge faa meget til Roms 
Lald. — Araberne vedligeholdt ſtedſe deres Frihed: under 
Muhamed forenedes de til en Stat og gjorde under hans Ef⸗ 
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terfslgere Califerne Erobringer. Dette Rige ab— 
ſplittedes og Tyrkerne bleve Herrer over en for Deel af 
Veßaſiens Laude. Da begyndte Korstogene; de chriſtne 
fliftede vel et Rige i Jeruſalem, men vare et iſtand til at 

” beholde det. — Een af de soldfomfe Revolutioner. bevir— 
Fede Mongolerne under Dſehingisgkan (1204-7227); 
der underkeſtede Ag hele Tatariet, det nordlige Chinn; (lor 
re Sitykker af Indien og Perſien m. m. Karakorum 
i Mongoliet var Storchanens Reſidens. Dette Rige for⸗ 
faldt og de undertvungne Stater lefrere fig; Timur 

eller Tawerlan oprettede det paa nye, men véd fang 
Dod kunde det ei vedligeholde fig, — De os mannifke Tyr⸗ 
ker ſtiftede et Rige i det veſtlige Aſſen 1300, der ſnart tidi⸗ 
ge üdvidedes ind t Europa. — Gofier nes Dynaftie i 
Derſten ev mærkelig: Afganerne ſtyrtede Schach Hus— 
feinog Kuli Kan eller Madir Schaeh blev Per— 

…— fiens Monark og plyndrede Indiens Sfatte. Siden hang 
Dad har Perſien været Skuepladſen for de blodige Gees 
ner og er nå deelt i to Riger, Hſt- og Veſtperſien. Een 
af Tiwursg Efterfølgere, Baber lagde Grunden til 
Stormoguletnes Rige i Indien; det blomſtrede og aftog; 
Nadirs Indfald bragte det fin Undergang nær; Engelæns 
der, Maratter og Seiker ſtyrtede det gandſte. — Selv 
China maatte adlyde fremmed Herredømme,  forgjæves 
havde man opført den fore Muur. Alerede Mongolers 
ne beherſtede China ;. fiden er def bleven erobret af Manta 
ſehüerne, der endnu beherffe China. — Over den hes 
le nordlige Deel af Aſien har Rusland udbredet fit Herres 
dømme. . Fra Yran Waſiliewitſeh 2den have 
de ſtedſe gjort Erobringee der, — Oßindien er bleven Sa— 
det for de vigtigſte europæiffe Colonier. PYortugiſerne 
nedſatte fig paa Malabarkyſten (1500); Spanierne opdas 
gede Philippinerne 10 Aar efter; Hollænderne bemægtiges 
de fig fiden de efte portugiſikke Beſiddelſer og anlagde Ba—⸗ 
favia; de FranfÉe erholdt Pondichery; de Danſte Tran— 
quebar. Dog, naaede ingen curopæik Magt den Vælde 
fom Britterne, der efter en ſeierrig Kamp med de Franſke, 
Hyder Uli sg Tippo Saib, ere blevne faa godt 
ſom herſtende i Forindien. 

Aſklepiadiſke Vers ere de, ſom beſtage enten 
af fo eller tre Choriamber. En Spondeus begynder bem 
allefider og en Jambe ender den. Deres Charaeteer er 
dyriÆ og de forene Ynde med Kraft. 

Asmodi, efter den hebraiffe Mythologie en ond 
Mand, der i Rages dræbte Saras, Raguels Datters 7 
spænd efter binanden. Den unge Tobias holdt ham 
efter Raphaels Raad fra fig ved Bon, tre Dages Afhold 
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fra fn Brud og en paa gloende Kul lagt Fiſtelever. Men 
Raphael tog ham fangen og forvifte bam til Syyptens 
Øetener. — Digterne falde derfor Asmodeus Egteftabs⸗ 
Djevelen, Mer den Djevel, ſom ſoraarfager ale Wlykfer 4 
EXteſkab. 

Aſparn (Aſpern) en Landsbye paa den venſtre Do⸗ 
naubred, —— Prater ved Wien. Den er mærfvære 
Dig af et heftigt Slag mellem Øftevrigerne og de Franſke 
1809 den, 21 Maj. De Franſte gif over Donau, men bleve 
modtagne med overordentlig Favnerhed af Øfterrigerne, 
Natten gjorde ude paa Blodbadet, men det begyndte 
igjen den næfte Dag. Buen Aſpern, ſom man Fjæmpede 
om, havde været adſat for 13, AUngteb og” blev ſtukken it 
Brand den 21de. — Efterat Broen ſom beforérebe Fore 
biudelſen mellem de Franſke paa begge Gider af Floden, 
var afbrudt, bleve Ofecrrigernes Angreb heftigere. De 
Frankke ſogte nu at træffe fig med Sikkerhed tilbage ovet 
Donau og forſkandſede fig derfor i Eſlingen, hvor de ifær 
havde befæftet et ſtort Pakhuus, hvorpaa Oſterrigerne 
gjorde flere Angteb. Efter en lang og blodig Kamp lykte⸗ 
des det de Franfke at træffe fig tilbage over den ſinallere 
Donauarm til Øen Lobau. — Efter de Franſkes Berets 
ning ffal fra Oſterrigs Side være faldet 40000 og efter en 
øftevrige Beretning over 51000 Canon: og Kartetſt Skud. 
Tabet af Dode og Saarede var overordentlig Fort, dog før 
nes det fom Antallet 60000 pan begge Gider, ſom mag ale 
mindeligt angiver, er oberdrevent. Fanger gjordes fun 
meget faa," De Fvanfe tabte i dette Glag Hertugen af 
Montebello. 

Aſſpaſia vat føbt i Milet i Fonien og Datter af 
Axiochs. Før hende havde en anden Skjonhed fra Jonien 
Thargelia givet, Erempel paa den ſſeldne Forening 
af politife og videnſtabelige Talenter med Kjiennets hele 
VYnde; og hende ſhnes Aſpaſta dt have taget til Mynſter. 

Athenen vare fremmede Fruentimmer ligeſom uden fot 
Lovene, og deres Børn, om de og vare avlede i ordentligt 
Wateſegb, betragtedes ei fon vetmæsfige, og denne Om— 
frændighed bidrog maaſtee til at man Dar regnet Aſpafta 
blandt offentlige Fruentimmer. Aſpaſſa beffjeftigede flg 
med Politik vg Veltalenhed, diffe mægtige Vaaben i Fri> 
ſtater. Plato nævneren meget fÉjon Tale, ſom hun holdt 
til Erindring om de ved Lodjænm faldne Athener, og man 
paaſtager, at hun har underviifi Perikles i Veltalenheden,. 
Sendes Huus var en Samlingsplads for &r anſeeligſte, dy⸗ 
digſte og. talentfuldeſte Perſoner i Græfenland, og Sofras 
tes befegte-hende ofte, ja man beſtylder ham for at have 
havt en lidenſtabelig Kjerlighed for hende. Gun vidde at 

— 
* 
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| indgyde Leriklezs, denne fore Mand ber forſtod pan en⸗ 
gang af være Borger og Konge i en Republik, den renefe 
og varigfie Kjerlighed, ” Man kaldte ham den ofympife 
Jupiter og hende Jund. Perikles ſtildte fig ved ſin Gemal⸗ 
ande for af ægte Aſpaſta, og Plutarch fortæller,” at han 
ſtedſe folte den førte xgteſtaͤbelige PAmhed for hende, og 
en ſaadan Folelſe kunde neppe et fordærvet Fruentimmer 
indgyde, , Man belfylder hende for af have foranlediget 
fo Krige, cen mellem Athenerne og Samierne om Milet, 
hver hun var fod, den anden mellem, Athenerne og Lace— 
dæmonterne- oin Megara. Plutarch vetferdiggjor hende 
herfor, og Thucydides nævner ikke hendes Navn, uagtet 
han fortæller Aarſagerne til den pelsponneſiſte Krig ned 
be mindſte Omſtendigheder. Kun Ariſtophanes anferer 
hende ſom Aarſag, men ban fandt &ehag i méd fin Vittige 
hed af angribe ale Athenens udmerkede Perſoner. Percke 
les s Fiender, der el vovede at angribe ham felv,-antlages 
de Angaxagoras, Phidias og Aſpaſia, hvilke han havde fort 
Venſtab og Tilbsielighed for, Perikles formaaede etat 
rebde Anaxagoras eller Phidias fra Landſlygtighed; men 
han udgjod Taarer midt iAreopagus, da hal ferſvarede 
Aſpaſia og afvæbnede Dommerne. Efter Lerikles Ded 
ſkal Aſpaſia have ſtjenket en hidtil ubekſendt Mand, Lys 
fikles fin Gunſt; ban blev ſnart gjennemtrængt af "hen 
des Mand og erholdt inden Fort, Tid ſtor Indfſtydelſe & 
Athenen. - Man fan paaftaae at Aſpaſia bavde Ind ſtydel⸗ 
fe paa hele Nationen; thi & hendes Selſtab dannedes de, 
fom førte Statsroret. Hendes Nabu var faa beromt, at 
Den inge Cyrus lod ſin Elſtede, Milto, antage det, for 
Derved af tilkjendegive, hoilket Indtryk, heades Pade 
gorde paa ham. 

Aſpeeter kaldes i Aſtronomien Sokens, Maanens 
og Stjernernes forſtjellige Stilling til hverandre iDyre— 
kredſen. Der gives s Aſpeeter, hvoraf de morkeligſte ere 
Conjunetidounu og Oppoſition. — Conjunction 
finder Sted, naar te Planeter have ſamme Længde. J 
dette Tilfælde ev deres Bredde ei meget forſtjelig og de 'v:- 
fe fig bed hinanden i Dyrekredſen. Havde de-ven lige 
Sængée fuldkommen lige Bredde vilde de bedekke finans 
den. Maanens Conjunctidw med Solen foraarfager nye 
Magne; men, falder. ogſaa deres Bredde ſammen, ind» 
fræffer Maaneformorkelſe Oppoſition indtræffer, 
naar ßorſttellen mellem fo Planekers Lengde er 1802 faa 
den ene ſtaaer op, maar den anden gaaer ned. Naar Soi 
vg Maane erei Oppoſttion, have vi Fuldmaane, og falder 
vige Deres Bredde ſammen, bliver der Maaneformor⸗ 
elfe, 

, 

gt. ' 
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Aſphyxie (af a privatorum og cpuge VWulfen) "et 
Slags Skinded, fom begynder med ungernes Uvirkſom— 
hed, men forplanter fig derfra fil Hjertet og Hjernen. Det 
deraf angrebne Menneffe ligger. fon død uden Aandedrag, 
Puls: og Hjerteſlag eller Folelſe. 

As fa 5 GNieolaus Chevalier d') født i Vigan, ſtod 
ſom Capitain ved det franfe Regiment Auvergne. Øen 
Maade, hyorpaa han opofrede fig for: Fædrenelandet, gjør 
ham-værdig til. Efterverdenens Beundring. Natten den 
15de og-16de Oct. 1760 eommanderede han ved Kloſter⸗— 
Fams t Nerheden «af. Geldern, en Feldtoagt og gik ved 
Dagens Anbrud-ud for at underſoge Vaägterne. er 
ſtodte han paa et fiendtligt Corps, Jom vilde overfalde 
den franſte Armee, blev grebet og truet med, af Sen forſte 
Lyd han gåv fra fig Fulde koſte ham Livet. Den hele 
franffe Hærs Bel flod paa Spil; uden at betfænfe fig et 
Hieblik, ſamlede han alle fine Kræfter og raabte: „Her, 
Auvergne, ere Fienderne“! Trudſelen opfyldtes paa Hie— 
blikket. Denne Daad var alerede glemt, da Boltaire 
kaldte den tilbage til en Erindring, den fortjente, Man 
beſtemte hans Familie for ſtedſe en Penſion af 1000 fur, 
BE Revolutionen ophørte den, men ev ſiden igjen uüdbe— 
J 

Asſasſiner (ſee Isſmaeliter). 

Asſeceurance (Aſſurance) Forſikkring, er en Cons 
traet, hvorved et Selfkab eller en Perſon forpligter ſig til 
under viſſe Omſtendigheder og ved viſſe Ting, paa beſtemt 
eller ubeſtemt Tid, at erfatte en anden den Sfade, han 
kunde ide. Øen fom fader fit Skib eder ſine Barer aſſecu— 
rere, maac derfor betale viſſe Procent, flere eller færre. ef— 
ter Omfændigbederne, ' i 

AsſfientoTractat (Asfiento, Forſikkring) falds 
fe man den ſpanſte Regjerings Tilladelfe, at en Fremmed 
Nation, med Udelukkelſe af andre, i ct beſtemt Antal Har 
bragte Slaver til de ſpanſke Beſiddelſer i Amerika mod en 
Afgift til Spanien. Alerede Philip 4 og Sark 2 Tufte: 
de flige Tractafer med Engelland og Holland; derpaa 
vare Engelændetne ene i Beſiddelſe af Asſiento til 1701 
De fabte den ved Philip af Anjous Ankomſt paa Throñen, 
da han tilſtod det franſte Guinea-Compagnic, ber. antog 
Titel af Aſſiento⸗Compaguſe, denne Handel paa 10 Yar, 
ihvilke det havde Lov fil at fore 48000 Negerſtaver til de 
ſpanſte Colonier i Amerika.  SYedet for dennt fluttedes 
en nye Asſiento-Tractat med Engelland til Utrecht pag 30 
Aar. Gegieringen overlod Sydſoecompagniet denne Han— 
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bel), hvori tillige fandtes den Tillegsartikel, af de maate 
ge ſende et ſaa Faldet Permisſtons eller Asſtento Sktib af en > 
vig Storrelſe med alleffags Varer fil de fpanfe Colonier, 
Dette gav: Anledning til fore SBisbrug og Suighandel, 
der eudeligt 1739 foraarfagede en Krig Mmelew Eugelland 
og Spanien. Madjenerfreden. beſtemte Asſtento Treagetaten 
endnu til 4 Aar, men (en Convention til Madrid fo Aar 
efter; betaltes, for de to Har, der endnu vare tilbage 
Beg? Pund Stetling og hermed teg Asſtento⸗Kractaten 
de. ') 

Asſignat i den franffe Revolutions Tid et avis 
paa Mational»Øapilv, der bvrugdeg for Mynt. Dette 
Savn opfom deraf, at be førfe 400 Millioner af diffe Pas 
piirpenge, ſom ben conſtituerede Forſamling med Koen— 
gens Bekræftelſe, udſtebebde, aſſigneredeßs eler ansiftes 
pag de til Salg befemte geiſtlige Godſer. Siden beholde 
man denne Benævnelfe for. alle de Papiivspenge, der vare & 
Omlsb, lerede den 29 Aug. 1790 foreflog- Mirabtau af 
forfærdige 2000 Mill. nye Aſſignater (de førfe vare alere⸗ 
be udgivne); og der opfom beftige Debatter herom i Matisse 
nalconseritet. . Bergaſſe og Dupont vare NRitebegut ide 
rigſte Modſtandere; de indſage at Planen til Aſſignaterne 
var en Opfindelſe af Clableres Caf hvis Skrift Mrabegus 
Tale kun var et Udtog) for at berige fig.og fize Tilhange⸗ 
re; og åt de rige Nagrere herved ſattes i Beſtedelſe af 
dationalelendommene, og at diffe aldeles ikke vare tilffræbks 
elige til af dæffe Aſſignaterne, naar te formerede. es 

fhion underſtottede Mrabeau og 300 Mill, nye Aſſignater 
decreteredes. Lidt efter lidt ſteeg Antallet til 40 Milli⸗ 
arder, men de faldt tilſidſt til flet Jutet. 

* 

As ſimitation er imedieinſt Betybning ben 
Handling red Fordeielſen, hvorved de mobtaghe Stoffe 
af Neringsmidler üdt efter lidt gage saver i de forfjelige 
Safter opg Beſtanddele af det dyriſte Legeme. Ogſaa ved 
Wlanterne finder Aſſimilgtion Sted, da de træffe Safter 
fil fig af Jorden og Bandet og diſſe gane over ill Sefand: 
dele af Planten. 

Asbſonanz. Denne mufifalfe Talefigur fan man 
kalde Alliterationens Soſter; thi ligefom denne befaaer .t 
Overeensſſtemmelſe mellem ere Confonanter, ſaaledes be- 
Kaae Aſſonanzen i Vokalernes Eenhed i forFjellige Ord. 
Den har egentlig hjemme i den fpanfe og vortugiſiſte 
VPoeſſe og harmonerer færdeles vel med diſſe paa fuldios 
kende Bbralce rige Sprogs Characteer. 
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Wsfnrien, gti Ulderdommen berømt afiatiæ HMli- 
ge, hvis Grændfer dog ei til alle Tider vare de ſamme. Det 
egentlige Hfforien-grændfede mod N. til Bjerget Niphates 
Storarmenien, wod B. til Mefopotamien, mod S. til 
Gufiana og mod . til Medien, US fur ffal pave ſtif— 
fet det og anlagt adſtillige Øtæder. Blandt dette Riges 
Regenter ere fornemmelig Rinus og hans Gemalinde Se— 
miramis berømte. Pinus zunderkaſtede ſig det 
"babslonfe, medilfe og endnu fleve Riger, Under Sar 
danapal en qpindagtig, bog ei for alle gode Egenffas 
ber blottet Regent, gjorde Arbaces Stadtholder i 
Medien og Beleſid Statholder i Babylon Ovdand, 
og Sardanapal opbrendte fig med ſit Pallads i Niniee 
(900 f. Chr.) Riget deeltes derpaa i tre mindre, det nos 
affsrife, bäbylsniſte og mediſke. Det babyloniſtke blev 
af Aſſarhaddon igolemmet f det aſſhriſte; men Ma be 
palas ſar køgrev fig igjen, og Mebucadneſar fæ: 
vede det til en betodelig Magt (600 f. Ehr.) kuldkaſtede 
Juda-⸗Rige og overvandt Torud, JZgypter og flere Folke⸗ 
flag. Diffe Miger fon nr Midlen af det ofte Uarhundred før 
Che. under Cyrus, 

Aſthenie, Svaghed (af det græfe & privativuin 
og evog Kraft). " Dette Ord er efter Brovns Theorie 
Fommet i Brug og betyder overhovedet bogs Sam Sogkkel⸗ 
fe i Folelſen eder Nerveſyſtemet. 

UAftræa eler Die, Datter af Zeusſog The— 
mig og Retfordighedens Gudinde.  % den gyldne Tids— 
alder boede hun blandt de fromme Menneffer; i Gølvalde» ” 
ten fom hun fun fjelden fra Bjergene; men, da man É 
Jernalderen ſmedede Baaben og dræbte Plougſtuden, flygs 
føde hun til Himmelen,  Wwor hun lyſer i Dyrekredſen ſom 
Gtjernebillede. Hun er der identiſk med Erigone og bar 
Plads mellem Scorpionen og Loben: de ſenere afbilde bende 
med Vinger. 

. Aftrognofie kaldes den i ben practife Ufrohos 
mie nødvendige Kundſtab om Stjernebillederne og de dere 
til hørende enkelte Stjerner. 

Uftrolabium (Vlanifphærum) er egentligt et 
Inſtrument, der foreſtiler de fornemſte Cirkler af Him— 
melkuglen paa Fladen af een af dens ſtore Kredſe f. Ex. 
Syorifonten eller Meridianen, ſaaledes fom de vilde viſe 
fig for Hiet, hvis det var hævet fam boit ever” Kuglen, at 
det paa engang kunde overſee Halvvarfeni af famme, Man 
bruger det i Aſtronomien for dermed at maale Gtjerner«e 
ned Hoide over Horiſonten. Han det bruges paa alle Ste⸗ 
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ber af Jordkloden kaldes det univerſalt; er det fun rettet 
til em sis Polhoide, varticulart. Det ſidſte Slags var 
alerede Ptolemeus bekjendt; det forſtes Opfindelfe lader 
fig er med Viſhed beſtemme. — Et andet Aſſtrolabi— 
uem Bruges fil Soes for af beſtemme Stedet, man er. paa. 

Dette opfandtes af Lægerne Roderich og Joſeph og Martin 
Behaim fra Nuͤrnberg, da Kong Yohan 2den af Portugal 
onſtede de vilde ube gan Middel fil af undgaae den. Fare 
nt forvilde fig paa Soen. — Endelig forffaaer man ved 
Aſtrolabium ef Inſtrument, hvormed man optager 
Vinkler ved. £atfomaalingen, og det beftaaer af en halv 
Cirkelbue, der er inddeelt i Grader og Minuter, er.i Dis 
ametren forfynet med fo Dioptre og hav en bevægelig lige- 
ledes med Dioptre forfynet Lincal, fom vendes om Centrum 
og retter med Diopterne paa det forlangte Punkt, da det 
med den ene. Ende vifer Graderne paa den afdeelte Cirkel 
og følgelig angiver Vinkelens Storrelſe. 

aſt tologieser den bedragerſke Kunſt af Stjer⸗ 
nernes Stilling at ville forudſige tilkommende Ting, iſer 
Mennekenes Skjebne. Øen er meget gammel og opfom, 
ſom Bailly troer, af den Yagttagelfe, at Sjernerne -ifær 
Solen og Maanen havde en umiſkjendelig Indflydelſe paa 
Aarstiderne, Veirliget og Jordens Frugtbørhed. . Dette 
ledede til den Mening, at alle Himmellegemerne fun vare 
til for Menneffenes Skyld og at deres Bevægelfer ftode i 
Vorbindeife med de mennefelige Begibvenheder. — Efter 
Meanpternes Tradition fulde Aſtrologien have fin Oprin— 
delſe fra dem; men efter de fefte Gamles Vidnesbyrd et 
Den gaaet ud fta Chaldeerne. Stjernetyderne kaldes 
derfor af de gamle Skribentere Chaldæer, ogſag Ge⸗ 
netbliaci, og fiden vgre Benævnelferne Aſtrolog og Chal- 
Bæer. eens betydende, " Dens forde Oprindelſe lader fig ei bez 
fremme, men af den mofaiffe Fortælling (ste Moſe B. 18, 
10) fan man ſlutte fig til dens børe Uldet, Senere, da 
Aſtrologien brugtes af Bindefyge til Bedragerier, gave 
Aſtrologerne fig Navn af Mathematifer, under hvilfe de 
ere bekſendte I dg. romerſte Keiſeree Tider. Deres Bedra⸗ 
gerie tog-faaledes bverhaand, af Tiberius forviifte dem af 
Rom. Dog fEjælnes I dette Bud den egentlige geometri— 
Ee Kunſt fra den mathematifke d. e. ben aſtrologiſte. Uag— 
tet Aſtrologien i og for fig (elv er forkaſtelig har den dog 
gavnet Aſtronemien. Øen ber vendt Opmærffomheden 
vaa Himmellegemerne øg forantediget Jagttagelſer. 3 
Middelalderen vedligeholdt dén fig tilligemed Yftronomien 
hes Araberne, af hvilfe vi have adffillige aſtrolegiſte 
Skrifter. Pico, Greve af Mirandola, der mod Slut— 
ningen af det 15de Aarhundred, meget grundigen beſtreed 
Sitirelngieng Vildfarelſer, fandt fun lidet Bifald. Endnu 

* 
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idet 16de ng 7de Aarhundred forfvaredes Stjernetyderiet 
af lærde Mend, og Cardanus drog fin Daarlighed ſaabidt, 
at han ſtillede Frelſerens Natibitet; han ſkal have hung— 
tet fig til døde for ci åt overleve fit forudſagte Dodsaat, 
Selv Sepler var ei frie for denne S»aghed; og Pal 
have erhvervet ſig Wallenſteins Gunſt ved at forudſpage 
am fin Lykke. Det copernicanſte Syſtem og den ſtedſe 
iltagende Operbeviisning om ſamme hav endelig gandffe 

ſtyrtet Aſtrologiens Unfeelfe, i 
* 4 

Aſtronomie er Kundſtab om Stjernernes Be» 
vagelſe og Lopene for ſamme. J Egnen af det gamle Zar 

bylon, paa Aſſhriens og Ægyptens Sletter, under hun 
evigklare Himmel, hvor Dagens tryffende Hede moder 
Menneffene til at foretage fig mange af deres Beſtleftigel⸗ 
fer om Natten og POS de ſimple Hyrdefolk, opkom AUftrono« 
mien, der havde fad vigtig Indſſödelſe vaa Tldéregningen, 
Gfibsfarten og den menneſtelige Wandscuitur t det Hele, 
Dog var Beghndelſen hev fom ved enhver Videuſtab ringes 

ine Hyrder nøjedes. med omtrent at Fjende de Infefte 
Stjerners Stilling til viſſe Aarstider og deres Dp- og ede 

"gangs Tid. Ægypterne gjorde mahae Jagttagelſer og op— 
fandt Conftellationer eller Stjernebilleder, hoilke 
e blandede ind i deres Mythologie ;. Phoenicierne betrag— 

tede Himmelen flittig paa deres Gøreifer, ” Blandt, Græs 
kerne udmærfede fig Thales, Anaximander, 
Anarpimenes, Anaxragoras, Eudoxus, Ari— 

ſtareh fra Samos, der allerede antog Jordens Gang om 
Golen 264 f. Chr. Under Ptolemæus Lhiladelphus bes 
gyndte Aftronomien at faage ét renere videnſtabeligt Udſeen— 
De i Alexandrien. — Naar Solen har fuldtført fit Kreds— 
lob, fremfommer Maanen og de utallige Stjerner paa fam» 
me Baue. Bi fee dem bæve fig i Øften over Horifonten, 
Lidt efter” lidt ſtige til Himmelens Midte og derpaa igjen 
dale, medens Himmelen felv forekommer os fom Fladen af 
en fuldfommen — i hvid Middelpunkt vi felv be— 
finde 08. Paa denne Flade bevæge Stjernerne fig med lige 
Durtighed i fuldfommen parallele, i ftorre og mindre 
Kredſe, og fremkomme, "efter at være gaaet under Hori— 
ſonten igjen paa ſamme Sted efter 23 Timer 56 Minuter 

4 Sekunder. Blandt diſſe Kredſe bemærfe vi een, hvis 
Middelpunkt vort Øie felv er og ſom af Horiſonten deles é 
to Dele, Æqvafor eller Linien. Fra den findes Polerne 
i en Afſtand af90%,'åf hvilfe fun den ene, Nordpolen, fan 
fees af os, da den anden, Sodpolen, fælder under vor 
Synskreds. De Stjerner, fom ere nærme ved: Polerne, 
BefFrive de mindſte Kredſe; jo nærmere de ere Wqpator, 
deſto ſtorre Kredſe beFrive de, Da. Nordpolen altid viſer 

» fig for og i en beſtemt Højde (Polhoide) efter vor mere el⸗ 
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fer mindre nordlige Beliggenhed, faa følger deraf, af de 
Stierner, der ere Polen nærmere end denne Hoide, hver- 
fen 'gaae op eller ned, men fredfe blive i vor Synskreds; 
videre at bed alle Stjerner I, for Ægqvator Mere, og ved 
alle Stſerner G. for Ægvator Mindre end Halvparten af 
deres daglige Bei er fynlig for og, De Punkter, " hvori 
Stjerneche naae. deres ſtorſte Hoide eller culminere, ligge 

alle i en Freds, der ſtaarr lodret paa JÆquator, giennemn⸗ 
fEjerer. Polerne og deler Ammelkuglen i to lige fiore Dafve 

Eualer og kaldes derfor Meridian eller Middagskreds. 
Tiden mellem den ſamme Gtjernes Culmination falde vi 
en Øtjernedag, 99, naar vi tage Golen, en Soldag; 
denne dele vi i 24 Timer, men hiin fun & 23 Timer 56" 
4", Bi iagttage ved Solens Løb, at den daglig fra: Bens 

føre til Qerre ryfter frem fra en Stjerne til en anden, da 
her om Morgenen fra Tid til anden ſtedſe komme andre 
Stjerner frem af Solſtraalerne (gaae heliotiſt op; ſom de 

gamie Græfer kaldte det) og ligeledes gaae ned, af forfttjel⸗ 
ligeøtjerner paa forfjellige Dage gage ob og ned med Solen. 

SBi finde videre, at efter ef Stierneaar, eller efter 365 Dage 6 
Timer 9 Minuter og rr Sekunder, Golen igjen kommer til- 

hage til de ſamme Stjerner, t det den bevæger fig i en ſtor 

Kreds, Eeliptika, der ffjærer Ægvatot (Ecliptikens 
Gfreabed) under en Vinkel, der i Aaret 1801 udgjorde 

239.27'57", og aarlig afføger 3”, medens 2 gquinecttal- 

punfterne aarlig gade 504“ tilbage i Æquator, hvorfor 

eendøgn aarlig komme 20/.23'" fidligere, Det tropiſte 

ar, der forlober fra et Fovaatsæquinoetium til'et andet 

"er derfor faa meget. fortere end et Gtjerneaar, altſag fun 
365 Dage 5 Timer 48" 48'". Solen bevæger fig ei hele Aa— 

vet igjennem med ſamme Hurtighed; fra Foraars fil Ef— 
teraars Equinoctium, fra 2ode Marts til 22 Sept. brus 

ger den 186'Dage, og fra Efteraars til Foraars Jquinoc- 

fium fun 179 Dage. Lanoſowſt er Solens Bevegelſe i 

dens Gommerfolfitium, nemlig fun -57' 11” daglig og 
fager derpaa fil og er ſterkeſt i Vinterfolfitium eller 61" 

11% paglig. " "For at. faae en ligeartet Tidsbeſtemmelſe 

maatte vi antage en anden Sol, der gif mod fanme daglige 

Hurtigbed i JÆgvator.t ſamme Tid ſom den virfelige 
Gol fuldførte fit Løb i Eeliptifa, og den herefter inddeel⸗ 

fe Zid falde vi Middeltid, modfat den fande; den Tid ſom 

forcgager tra den ene af denne indbildte Sols Culmination 

fil den anden, kaldes en Middel-Soldag, og Forſtellen 

mellein denne og den ſande Sols Culminotion, Tidslig— 

ning, hvilfen fan være 16%' for og findes i Almanaken. 

Paa famme Maade ſom Solen bevæger ogſaa Maanen fig 

daglig fra een Fixſtjerne fil den anden, men med ſtorre 

Uſebabed og flørre HZurtighed, faa den alerede i 27 Dage 

7 Timer 43/' 127 fuldfører fif Lob om Himmelen (xeriodiſte 
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Maaned) i en Kreds, hvis Skraahed mod Eeliptika er 
s? 8/49". Desuden iagttage vi ved Maanen den bekjendte 
paafaldende fyéforandring eller dens Phaſer, og den viſer 
fig for os gandſte oplyft af Solen fom guldmaane, eller 
flet iffe oplyft fom Nymaane, efterfom den ſtager lige— 
over for Golfen eller paa ſamme Side fom Golfen, hvorimod 
den er halv opfyft, naar den til begge Gider mod H. eler 
V. ſtaaer 909 fra den. Tiden fra en Zuldmaane til en 
anden eller en fynodtE Maaned udgjør 29 Dage 12 Timer 
44/2”, Ogfaa pleier Maanen ved ethvert Omlob at be» 
dælfe Stjernerne paa en fort Tid, og indtræffer det, at 
den i %y« eller Fuldmaane netop befinder fig 1 Ccliptita, 
fan bedakker den i førfte Tilfælde Golffiven og foraarfager 
Solformorkelſe, medens i andet Fald. Yordens Skygge 
træffer Maanen og frembringer Maanefofmorkelſer. For— 
uden Golen og Maanen iagttage vi endnu Endeel andre 
Gtjerner, Planeter, der ligeledes forandre deres Sted, 
hvorfor vi abſkille dem fra Firftjernerne. De ere Mer— 
fur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Ure 
nus, Ceres, Palläs, uno og Veſta, af 
vilfe fidfte 5 fun Uranus og Veſta kunne fees med det 
fotte Øie, "Deres fynlige Baner fejære Eeliztiken, under 

ftøvve eller mindre Vinkler, og Merkur og Venus fjærne 
fig, den forſte aldrig over 28? 20" eg den anden aldrig 
meet end 47? 48' fra Solen medens de andre komme 180? 
fra den. ed denne BWevægelfe finde vi dem fnart at gaae 
hurtigere, fnart langſommere, fnart rykke fremad efter 
Himmeltegnenes Orden, ſnart tilbage imod denne Orden 
og fnart ſtage ſtille. Desuden finde vi adffilige af diſſe 
Planeter ledfagede af ſmage Stjerner eler Drabantere og 
Gaturn desuden omgivet af en Ring. Foruden diffe Stjer— 
ner, der aldrig gage os af Syne, vife fig fra Tid til anden 
Cometer (Yaleftjerner) almindelig fun fynfige nogle 
Maaneder, hvilfe ſynes af gjennemfrydfe Himmelen i alle 
Retninger, udmærfe fig ved et taaget Skin og almin— 
delig ved en lys Hale, Ligeledes fee vi blandt Firſtjerner— 
ne flere tufinde af et taaget Udſeende, hvoraf mange i Kik— 
Ferter ligeſom Melkeveien opløfes i Hobe af utallige Stjer— 
ner. Dette er nu de Syner, Himmelen vifer 0% og hvis 
noie Beſtemmelſe og Jagttagelſe ved Hjelp af henføgts« 
mægsfige Inftrumenter er den praetiſke Ufronemtes For— 
retning, hverpaa den theoretiſte Aſtrenomie efter ſtrenge 
mathematiffe Love ordner hine Jagttagelfer,-forbinder dem 
med hverandre, derved udfinder de virkelige Bevagelſer, 
ſom foraarfager hine tilſynelgdende og» udforffer diſſes 
Aarſager. For fan vidt hine Phænomener vife fig for 05 
paa Himmelens Kugleflade eller Sphare, lærer iſer den 
fobærifte Yfironomie ved Stjernernes Dagt gelſe at be⸗ 
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fremme ef Steds Polboide eller Mqpators-Hoide, en Stjer⸗ 
neg ſtorſte Hoide og dens Ufvigelfe fra Ægvator, og ved 
Jagttagelſe fra Tiden, ſom forløber medlem, to Stjerners 
— finde deres ForFjel i lige Opfigen, eller og 

ved den. blotte Jagttagelſe af Stjernens Hoide og Azimuth til 
hvilken ſomhelſt Tid finde dens lige Opſtigen og Ufviaelfe, 
"Er nu en Stiernes Stilling mod en vis Flade f. Ex. Ægvae 
tors, befjendt, faa lærer den fphæriffe Trigonometrie dere 
af af ndfinde dens Stilling mød enhver anden Flade, hvis 
Stilling mod den forrige er befjendt. De noiſſte Yagttas 
gelfer af Fixſtjernernes Sted ſom angives i Stjrrneeatas 
føgerne, danner den fafte Grundvold, paa hvilfen Jagt— 
tagelfe af Solens, Maanens og Planeternes Sted beres 
er; og diſſes Bevægelfe forklarer nu den theoritiffe Aſtro—⸗ 
nomie os iſer. Forf finde vi gt Solens øg Maanens ulis 
geformige Gevægelfe fader fig temmelig godt fremſtille ved 
Antagelſen af deres. Bevægelfe & em excentriſt Kreds, og 

tenke vi os tillige Planeterne, dre ende fig om et viff 
Punkt, paa ſamme Tid ſom dette Middelpunkt bevæger fig.” 
vm vor Jord, faa fee vi, af man ved denne Bevægelfe i faa 
kaldte Epichkler (otolemgiſk Syſtem?, fan omtrent fore 
klare fig Planeternes ovenanførte Phanomener. Noiere 
Sagttagelfer lære os nu at Solen felv er Middelpunktet i 
hiin Kreds, at Planeterne altfaa bevæge fig om Solen, 
men denne tilligemed Planeterne om Jorden (tychoniſt 
Syſtem). Alle Phænomener vilde blive de famme, naar 
vi iſtedet før at fade Solen gage om Jorden lod denne med 
fin Maane gaae omfring Solen; og tænfe vi 0% tillige Jor— 
den daglig i 24 Timer bevæge føg fra Beft mod PÅ om fin 
Axel (thi at Jorden ev en Kugle af 1720 Miles Gjennems 
fnit ev beviiſt ved aſtronomiſte Jagttagelſer) iſtedet for den 
hele Himmels og alle Himmeſſegemernes Bebegelſe om— 
kring Jorden, ſaag habe vi det-copernicanffe Gys 
ftem. Ved nøtere Efterforffen hav man fundet af Plo— 
neternes Baner eve Ellipſer, i hvis ene Brændpunft Solen 
befinder fig; ligeſom igjen Planeten i Brændvunftet af fir 
ne Drabanters Ellipſe. Hvorledes Planeternes Omlobs— 
tid forholder fig til deres Frafand fra Solen, har Kepp— 
Jer beſtemt (fepplerffe Love). Der er ogfaa ved Yagttagels 
fer afajort, at Cometerne, hvis Vandring ſynes faa ure» 
gelmasſta, dog bevæge fig i langagtige Ellipfer i beſtemte 
Tider. Aarſagen til alle diſſe Bevaegelſer lærer den phyſiſke 
Aſtronomie at ligge i den alle $loder ejendommelige Tiltræfs 
Felfedfraft. Himmellegemernes gjenfidige Virken frem— 
bringer fil viſſe Tider en Ufnigelfe + din cliptife Bane, 
men herved foeſtyrres ingenlunde den Orden, fom finder 
Sted i det fore Univerſes Behegelſe. Hipparcb 
giorde Iso Yar før Chr, Epoche i Aſtronomien ved fine 
mange Yagttagelfer og en Fixſtjernecatalog; efter bam 

b 
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bles Ptolemæus beremt ved fin Almageſt og det a 
ham opfundne Gyfem om Cpicoflerne. — Aftronomien 
fandt i lang Tid ei nogle Dyrkere og forf i det gde Aare 
hundred under Almamuns lykkelige Regjering, ooblom— 
ſtrede den igjen hos Araberne, og form med dem fil Euro— 
pa. Ulvhon $ rode i Caftilien lod 1252 forfærdige de 
aſtronomiſte Tabeller, ſom have Navn efter ham. J Mide 
ten af det 15de Aahundred begyndte Uffronomien at gjøre 
nogen Fremgang i Todffland ved Negiomontanus 
og Walther, medens Tatarfyrſten Ubugh Beigdh 
i Gamarfand forfamlede Perſtent Aſtronomer, lod opftille 
ftore "yt sgl Ad ; gjøre Jogttagelſer og forfærdige 
aftronomife Tabeller. "Med Coperniceusb den udøe 
delige Opfinder af det efter ham benævnte Syſtem, bes 
gynder en nye Periode for Aſtronomien; og ved en  ys 
choBrabes og Wilhelm 4 af Heffens Brftræbels 
fer grundedes ligeledes en nye Epoche for den practife 
Aſtronomie. Keppler beſtemte Lovene for Himmelle— 
gemernes Bevegelſer, og Mænd fom Landsberg, 
Gallilæi fongomontan, Niecioli,eHevel, 
Hunghens, Casfini, Flamfteed havde fore 
Fortjeneffer af Aſtronomien i det 17de Aarhundred. Den 
fore Newton lagde ved Jagttagelſen af Legemernes 
Fald, Grunden til den phufiffe Afvonomie. Endnu ſtorre 
Fuldkommenhed manede den ved en Halleyla Caile 
le, Tobias Maver, Maffelyne, Bradley, 
Herſehel, [a Lande, Piazzi,von Zach og 
ved de theoretiſke Underſogelſer af Chairaunt, Eu— 
Fer, Lagtange, la Place, Gauft og mange 
andre beromte Mænd i det 18de og 19de Marhundred. Here 
ſehel opdagede Uranus 1781, Pia z3i Ceres 1801, 
Olber s Pallas 1802, Harding Juno 1804 og Ol: 
bers Veſta 1807. — Hvo der interesſerer fig for Under— 
føgelfer over Univerſets Natur og Storhed vil finde rigt 
Stof i Kants almindelige Naturhiſtorie og Theorie af 
Himmelen, i Herſchels Getragtninger ever Werdensbygs 
ningen, i La Places expofition du fyfteme du monde. Aſtro⸗ 
nomiens matfematiffe Dele ere behandlede af La Lan 
de, GShubdart,yDelambve og andre, og for mins 
dre mathematiffe Leſere har man Boded Skrifter og Schu— 
barts populære Aſtronomie. (Man ſammenligne hermed 
De Artikler, ſom angage Aſtondmien f. E. Ægqsator , Eclip⸗ 
tika, Firſtjerne, Planeter, ꝛe.) 

Afyt et Friſted hvortil Forbrydere kunne tye hen og 
finde Sikterhed. Hos de Gamle ſtjenkede Fempler, Gudes 
billeder, Altere 20. en ſaadau Sikkerhed, og det var For» 
agt for Guderne med Magt at —— der havde 
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føgt deres Beſkyttelſe, Sen de Misbrug, fom fulgte her 
af, gave undertiden Anledning til, af man ei agtede et 
ſaadant Giedé Hellighed, ſom Lacedemonierne, der dræbs 
fe Paufanias i Minervas Tempel: Man pleiede enten af 
udhungre Cen, der var flygtet til et ſaadant Sted, eller 
ſtikke Ild paa Stedet for at føinge ham til Flugt. Dog 
havde ei alle Templer Frifeds Ret. Keiſer Tiberius af— 
ſtaffede dem næfen gandffe, undtagen i Junos eg ÆfEus 
laps Tempel. Hiin hedenTe, Skik blev optaget i Chriſten— 
dommen; alerede under Conſtantin den ſtore vare Kirker— 
he Tilflugtsſteder for Ulykkelige, ſom den borgerlige Rets 
færdighed eller deres Fienders Bold forfulgte. Den yngré 
Theodoſius udftrafte dette Privilegium 431 til alle de 
Gaarde, Genge; Haver og Huſe, der hørte til Kirfernes 
Frankerue befræftede dette; og Gynodet i Toleds 681 udvi— 
dede Friftedet til 30 Skridt fra hver Kirke, og denne kir⸗ 
kelige Het gjaldt fiden i den hele catholſte Chriſtenhed, 
og vedligeholdt fig i Italien faalænge den pavelige Regjes 
rings Uafhæengighed beftod. — Denne Indretning funde 
have fine gode Folger i en raa Tidsalder, men udartede 
let og gav Geiſtligheden Leilighed til at udvide fine Rets 
figheder. —%$ den fenere Tid ere Friffeder næften overalt 
ophævede. 

Atab aliba eler Ufahudlpa; fidfte Konge £ 
Peri af Inkarnes Glægt, havde evervunden fin Broder 
Huafcar, der gjorde ham Thronen ſtridig, da Spanierne 
1525 frængteé ind i hans Stater under Ptzarro. Denne 
tog ham fangen vaa en troløs Maade og lod ham henvette 
1533. 

Atalant ſa. Øer forekommer i deri gamle Mytho⸗ 
logie to Perſoner af dette Navn, hvilfe ofte ere blevne for— 
vexlede. Den ene var en Datter af YFafus og CI nys 
mene; bekjendt ſom buekyndig Jagexrinde. Hun 
fældede med fine Pile Centaurerne Rhokus og 9 v- 
læns, fom vilde bruge Gold imod hende, drog med Argo= 
nauterne til Colchis og var fiden med ved det kalydoniſte 
Biidfviins agt og bibragte det det forſte Saar, hvorfor 
Meleager, fom elfede hende, overrafte hende ſom Belon— 
ning for Kampen Bildfvinets Hoved og Skind. Øen an- 
den var en Datter afGchøneus, ligeſaa berømt af 
fin Skjsnhed fom fin Hurtighed i Veddelob. Y Bevidſthe— 
den heraf forefrev bun fine Friere haarde Betingelfer. 
Enhver af dem Fulde foretage et Veddelob med hende: ham 
lob ubevæbnet foran, hun fulgte ham bevæbnet med ef 
Spyd. Hvis hun ei indhentede bam, var hun bang; men 
hvis hun naaede ham, maatte han døe, og hang Hoved 
blev opfat paa Maalet. Mange havde ſaaledes Døden 
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fruffet; da Hippomenes, Megareus's Son ved Ve— 
nue's Hjelp vandt hende, Gudinden bavde givet ham nog— 
Te goldne Woler, fom han fra Tid til anden kaſtede vaa 
Banen, Atalanta holdt fig op med at tage dem, og Hip— 
omenes naaede Maalet for hende, Hendes Begſeklig— 
bed blev nu faa umaadelig, at bun endog vanheligede Ch— 
eleg Tempel, hvorved Kampen holdtes, Den fortørnede 

Gudinde forvandlede dem begge til føver; og i denne Skit— 
kelſe traf de fiden hendes Bogn, 

te Gudinde for Skyld, Uret og fornærmelfer, 
Da hun ved Herkules's Fodſel havde forledet Zeus til Pra— 
ferier, hvorved han blev ffuffet af den ſtinſgge Gere, greb 
an Ate forbittret i de glindſende Lokker, kaſtede hende til 

orden og ſvor, af hun aldrig meer frulde vende tilbage 
fil Olympen, Hun angveb nu Mennefkenes Varker og ar» 
heider ftedfe paa Forhærvdelfe, Heſtodus falder bende en 
Datter af Eris, 

Athalia, Datter af Achab, Senge i Iſtael sg 
Juda, Kong Jorams Gemalinde, en ugudelig, herſteſyg og 
grufom vinde, der efter fin Gens Ochozicas?s Død, 
anede fig Bet til Thronen ved at myrde 42 Prindfer af 

Den fongelige Familie, Hun herfede 16 Yar, i def 7de 
fatte Ypperftepræften Jojada, Ochozias's unge Gøn I 0= 
as, ſom Jocobed havde reddet og hemmelig opdraget 1 
Templet, paa fine Zædres Throne, Athalia, fo fom 
fil ved Folkets Larm, der fra alle Gider ſtrommede til for 
at bivaane Kongens Kroning, traadte med Mængden ind 
i Templet, hvor Haitideligheden holdtes, Bed Synet af 
den nye Konge, der fad paa Thronen, omringet af Præfter, 
Leviter, Rigets Store og det jubfende Folk, blev hun ſom 
rafende,  fonderrev fine Kleder og raabte: Forvæderie! 
Jojada lod hende ved nogle Drabanker føre uden for Temp— 
fer, med Befaling at nedhugge Enhver, fom vilde forfvar 
te hende; men ved fit Palladſes Dør, blen hun felv om— 
bragt uden ringeſte Modſtand omtrent 877 f. Chr. Baals 
Altere, ſom hun havde ladet oprette, bleve omſtyrtede og 
Vagten med Herren, ſom Afguderiet havde oploſt, fornye— 
des. Denne Begivenhed har givet Stof til Racines Tra« 
goedie, At halia, der anfees fom det franfe Theaters 
Meſterſtykke. 

Athamas, Sen af Wolus og Enareta, beher⸗ 
ffede Endeel af Boeotien. Med Nephele avlede han Hel⸗ 
feog Yhrirus, og, da han var ſtilt fra bende, med 

"fin anden Gemalinde $nø, Learehus, Melicer 
fesog Euryflcig. Ino befluttede af rydde Meyp= 
Heles'sS Born af Veien, forgarfagede en almindelig Miss 
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vært, og beſtak Athamas's Geſandter hos Oraklet, der 
ſtulde erkyndige ſig om Aarſagen til Ulykken, til at brin—⸗ 
ge det Gvar, at Nepheles's Born fulde oftes. Denne Tan— 
Fe havde Yuno, der var bred paa bende fordt hun havde væs 
vet Bacchus's mme, indſtudt hende for at ſtyrte hende i 
Fordærvelfe. Men hendes onde Planer flage Feil, Ne— 
phele reddede fine Børn ved Hjelp af den gyldne Gælder, 
og Gefandterne opdagede Inos Forræderie, og hun vilde 
neppe have undgaget Athamas's Hebn, hvis ei Bacchus tak⸗ 
nemmelig havde reddet fin Pleiemoder. Athamas bildte 
fig ind. at have henrettet hende og giftede fig tredie Gang 
med Themiſto, Hypſeus's Datter, med frem han 
havde aaffilige Børn. Men Ino fremkom igjen, vandt 
hans Kjerlighed paa nye og vafte derved Themiſtos Sin» 
fuge, der befluttede at dræbe Jnos Børn. J denne Dens 
figt befalede hun, at bedakke Inos Børns Senge med forte, 
men fing egne Borns med hvide Teppener. Ino fattede 
Misſtanke og ombyttede Zæpperne, " hvorpaa Themiſto 
Dræbte fine egne Born og haugte fig ſiden af Forkbivlelſe 
Derover, Beretningerne herom ere forfkjellige. Ved Jus 
nos Brede faldt Athamas i Raſerie, og anſaage Yno for en 
Lobinde og hendes Børn. for Lobeunger. J denne Ind—⸗ 
bildunng greb han Learch og fallede ham imod en Steen; 
men Ino forfulgte han, indtil hun med Melicertes i Arme— 
ne ſtyrtede fig i Soen. Betynget med Blodſtold forlod 
Athaͤmas Boeotien, gif til Pythiotis og byggede Alos, og 
nu fal han forf have formælet- fig med Themiſto. Efter 
Pauſanias vendfe han fig til Aundreus, der aftraadte ham 
Egnen omkring Bjerget Laphyſtia, hvilfet ſenere tilfaldt 
Phrixus's Børn. 

Utheismus, Gudsfornagtelſe, modfættes ſom Læs 
re og Syſtem Theismus, ſom Tænfemaade og Sindelaug, 
Troe og Religioſitet. Derpaa grunder ſig Forſtjellen mel⸗ 
lem theoretiſk og practiſk Atheismus, hvilfen ſidſte dog 
mere paſſende fan kaldes Vantroe eller Irreligisſitet. Deds 
uden fan man inddele den i ſceptiſt, ſom tilſtager Mulig» 
heden af en Guds Tilværelfe og dogmatiſk, ſom føger at be- 
vife at Gud ei er til. Atheismus pleier almindeligt af 
vyfomme og finde Tilhængere, naar Gædernes Fordervel⸗ 
fe tager Oberhaand. Saaledes finde vi den i Grakenland 
efter Perikles's id, i Rom fra Auguſtus's Tider, da Epi⸗ 
curs Lære fif Overhaand; og i Frankerig fort før og under 
Revolutionen. Den fivider imidlertid faa meget mod 
Fornuft og Følelfe, at den ei lettelig pil finde mange Til 
hengere. 

At henen Hovedſtaden i Attika, engang Kunſter⸗ 
neg og Videnſkabernes blomſtrende Gæde, Humanitetens 

⸗ 



Ath 199 

Vugge, en Samlingsplads for Grakenlands beromteſte 
Mænd og længe den førfte blandt Groekenſlande Stader (fee 
Attika, er nu ubetydelig under Nabrnet Athiniah, ligger & 
Vach liket Negropont og hav 8000 Indb.; og fun enkelte 
Levninger,  fom Choiſeul Goͤuffier har givet em 
udførlig Beſtrivelſe vver, vidne om dens Templers og 
Bogningers fordums Pragt. Den beremte Havn Y ir es 
us, nu Porto Leone, beſoges for fin Sikkerheds 
Skyld gjerne af Søfarende. 

Athene (fee Minerva). 

Athleter faldtes egentlig Deltagerne i enbvet 
Vaeddekamp, fillige forfod man derved Ynglinge, fom i 
GSomngſierne antillede legemlige Øvelfer for at harde fig 
og gjøre fig ſtikkede til at fore Vaaben. %$ mere indffræne 
ket Betydning kaldte man dem Athleter, form gjorde Ath⸗ 
letik eler Gymnaſtik til deres Hovedbeſtjeftigelſe, fornem⸗ 
melig Brydere og Vævefægtere. Deres Beſtemmelſe var 
at kjempe offentlig ved hoitidelige Leiligheder og deres 
Levemaade fvarede hertil, De bleve vel underholdte og 
maatte afholde fig fra Elſkov. Før de fif Adgang til de 
offentlige Kampe underføgte man Enhvers Fodfel, Gæder, 
Grand og Forhold; cen Herold opraabte offentlig deres 
Mavne og oprordrede Enver til at træde frem ſom vidfte 
nodet Iljordcelagtigt om dem, Forſt efter udholdt Prove 
og efterat have fvoret der Eed, at han havde opfyldt alle 
Fordringer, fif han Tilladelfe at” fjæmpe. SKjæmpernes 
Nar beſtemtes ved fod. Seierherren belønnedes ei alles 
ne ved Mængden Bifald, men og ved Kroner og Status 
er. Man førte ham i Triumph; anførte hans Navn i of» 
fentlige Fortegnelſer, kaldte Olympiaderne efter. ham, og 
Digterne prifte ham i Lopſange. Man tilftod ham desuden 
vide Friheder, en aarlig Indkomſt og den foeſte Plads ved 
de hoitidelige Lege. Sardeles Ære vifte hang Fadrene⸗ 
flad ham, thi alle hans Medborgere deelte hans Roes. 

Athos, et af de høiefte Bjerge i Macedonien, paa 
hvis Spidfe engang laae 5 Stader; det heder mu monte 
fanto. Paa dette Bierg findes 28 Kloſtre med omtrent 6000 
Munke, derere iſerdeles Anſeelſe hos Grekerne. De føre et 
ftvengt og arbeidſomt Liv, . og indfamle 1 Rusland, Wallas 
chiet, Moldau 0. a. Gt. aarlig Almiſſer, for at kunne bes 
tale deres betydelige Tribut til Boſtangi Paſcha og Sul— 
tanen. Kloſterne og Kirkerne paa Bjerget Athos ere de 
enefte i Thrkiet, ſom have Klokker. 

Atlantis hos de Gamle Navnet paa en flot Øe i 
det atlantiffe Hav, hvorom de dog havde bør ufiffre og 
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dunkle Begreber. Da be henlagde den i en Egn af Ssen, 
hvov nu intet betydeligt Land findes, have nogle troet at 
Den et gaaet under. 

At las, den hoie BØiergEjede i Afrikas yderſte af de 
Gamle kjendte Veſtegne, der ved fin Uffand, Beliggen— 
hed og Skikkelſe fif Colorit af det Forunderlige. Greker— 
nes Mythologie omftabte dette Bjerg til en Titan, Son 
af Japetus eg Clymene, Oceanus's Datter, Zeus, Tita- 
nernes Orervinder, fordomte ham til at bære Himmel—⸗ 
hvælvingen, bhvilfen Digtning fremkom ved Bjergets mod 
Himmelen ſtrebende Heide. Han var begavet med Biiss 
Dom, og ſenere Sagn tillægge ham mange Kundfkaber ifær 
i Aſtronomien. Med Pleione, Datter af Oceanus; 
avlede han. 7 Døttre, fom under Stavnet Pleiader (efter 
Faderen kaldtes de og Atlantider) ſtinne paa Himmelen. 
Efter andre var han og Fader til Hyaderne. Af dette 
Bjerg bar Havet V. for Europa og Äfrika og Ø. for Ame— 
rika Nabn afdetatlantifte. 

Atmosphaore, Dunſtkreds kaldes den Luft, ſom 
paa alle Gider omgiser vor Jordklode, faa den. ligefom ſy— 
nes at ſpomme i den; men i vidtløftig Forſtand bruger 
man detfe Ravn om enhver Maſſe ar elaſtiſt Fugtighed, 
hvoraf et Legeme allevegne er omgivet. Man taler derfor 
om Golen$, Maanens, eleftriffe og magnetiſke Legeiners 
Utmosphære o. f. v., hvis Tilværelfe vel tÉÉfe ev ftrænat bes 
wiſt, men fan af fſere eller færre Grunde gjøres ſandſynlig. 
Jfølge vor Atmoſpheres Tyngde ev den uadfilltlig ferbunt 
den med Jorden og følger faavel dens aarlige ſom daglige 
Bevægelfe. Luften, trykker fra alle Gider, og den LGægt, 
hvormed den trykker mod Jorden er ſom Trykket af et 32 
Fod hoit Ocean, naar det var udbredet over hele Jordklo— 
den, Heraf følger at Atmoſpheren ved 282 Barometer- 
hoide, hviler paa det menneffelige Legeme, hvis man an— 
tager def til 32 Fod, med en Bægt af 34,440 Pund. 
At Mennefket et føler denne Trykken kommer deraf at Luf— 
ten omgiver det paa alle Sider og findes i dets Indre, 
hvorved Ligevægt frembringes. Atmofphæren hav er over- 
alt ſamme Tæthed. Efter Mariottes Beſtemmelſe tager 
Atmofphærens Tæthed af i geometriſt Progreſſion, ligeſom 
Hoiden tiftager i arithbmetife Progreſſioner. Dog fan 
denne Lov neppe finde Sted til de yderſte Grandfer af 
Dunſtkredſen, hvor" Luften maae være fri for al Tryk, 
fuldkommen i dens naturlige Tilftand d. e. uden nogen Yt— 
fring af Elaſtieitet. Phyſikerne have antaget; af Dunk- 
kredſen ræffer omtrent 3 geographiſte Mile over Jorden og 
fan betragtes fom en Spharoide, der formedelſt den ſterke 
Gvingfraft og Luftens Tyndhed under Æqvatoe maae der 
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være meget ophøret. Den atwoſphariſke Luft er fammen» 
fat af to Luftarter; den ene udgjor omtrent Teediedelen 
og kaldes Salpeterſtofgaseller phlogiſtiſk 
Luft; naar den et ev blandet, duer den ci til Indaanden 
og Lys ſlukkes den, Den anden Luftart, ſom er blandet 
med denne, udgjior omtrent 4, og kaldes dephlog is 
ſtiſeret Luft, sLivshuft, Suurſtofgaß 
eller YIdluft. - Kun hvor denne findes, kunne Menne— 
ffev leve og fys brænde, Med den afmofphæriffe Luft ere 
Deduden andre Gubftanfer forenede f. Ex. Band, Firluft, 
Luftfyre, Jo hoiere en Egn er, deffo renere er Luften, 
deſto mere dephlogiſtiſeret urt findes der; heraf kommer 
den Belbehag, hvormed man aander paa højere Gtæder, 
Dog maa man ei troe, at Livet derved forlænges; det 
gaaer med Livet ſom med Lyfet: det brænder vel flarere i 
denne Luft, men fortæres og hurtigere, Bed Indaandin— 
gen blandes Livsluften med Blodet, Hvad vi igjen udaan— 
de ev Salpeterſtofgas. Deraf kommer det, at Luften lidt 
eftev lidt fordærves i et tillukket Bærelfe, hvor det findes 
mange Menneffer, 

Atomer ere efter flere Naturforſteres Mening 
Materiens udeelbare, dog endnu legemlige Grundbeſtand— 
dele. Alerede Mo fc hud fra Gidon, der ſtal have le— 
vet for den troianſke Kria, vav af den Mening, at Materien 
var fammenfat af udeelbare Smaalegemer. Leueip 
(5 10 f, Chr.) opſtillede en ordentlig Lerebygning, hvorle« 
des Verden var fremkommen ved Atomernes Sammenſted; 
Demokrit og Epikur uddannede denne Lære, den 
fidfte med mange Tilſotninger. Lucre; og blandt de 
Nyere Gasfendi have igjen ge Epikurs Lær 
re. Cartefius "dannede deraf fit Syſtem om Virv⸗ 
lerne; ogſaa Bemton og Boerhave antage, at 
Materien beftaaer af en Sammendyngelſe af fake, haarder 
tunge, ugjennemtrengelige, uvirffomine og bevægelige 
Emaadele, af hvis forſtjellige Sammenſotning fegemere 
nes Forſkjel fremfommer. Det paa Læren om Atomerne 
gvundede Syſtem i Waturlæven, kaldes det atomikife 
ogſaa Corpufcularphilofophic. Modſat dette er det dynas 
miſke Syſtem, der antager viffe Grundkrofter, der vedhæns 
ge Materiens Bæfen, 

Atonie, Nervernes og Muſtlernes Slappelſe. 

Atreus, en Søn af Pelops og Hippoda— 
mia. Han og hans Broder Thyeſtes myrdede deres 
—— Chryſippus af Gfinføge over Faderens 
orre Kjerlighed til ham. Derpaa flygtede de til Eu— 
ryſtheus, med hols Datter Yerope Atreus giftede 
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fig og blev efter fin Svigerfaders Dod Konge i Myeene. Men 
Thyeſtes, henrebet af uretmasſig Kjerlighed til fin Bro— 
ders Gemalinde avlede fo Sonner med hende. Atreus 
forjagede efter Opdagelſen af denne Shendſel, Thyheſtes 
og hang Sonner. Thyheſtes havde i fin Hevngjerrighed, 
hemmelig bortført een af fin Broders Sonner eg overralt 
ham til af morde fin egen Fader. Dette Forehavende ops 
dagedes, og Unglingen, ſom Atreus holet for fin Broders 
Son, henrettedes. For fildigt erfarede den ulykkeligo 
gader Vildfarelſen; den frygteliyfte Hevn fulde ſtaffe ham 
Troſt. Hun anffilede rig forfonet, indbød Thheſtes med 
hans to Gonner fil et Gieſtebud, bemægtigede fig hemmelig 
Gønnerne, lod dem flagte, ſatte deres fogte Kjod for 
Tbyeſtes og tilkaſtede Sam efter Maaltidet hang eane 
Sonners Been og opdagede ham med Haanlatter fin ffræfe 
kelige Hevn, fra hvilfen, fom Digterne udtrykte fig, Solen 
bortvendte fit Løb for ei at oplyſe en faa gyfelig Handling. 

Ytropos, gen af Parcerne; fee Parcerne. 

Attika, en lille Probinds idet gamle Hellas, egent— 
lig en Halvoee, der mod N. flødte til Boeotien og mod B. 
til Megara. Landets oprindelige Ufrugtbarhed beſtyhtte— 
De det mod fremmede Yndvandringer, og Atheuerne roſe fig 
af en ældgammel og ublandet Hetkomſt. De daaſtode, 
at være den Jorbunds Bosun, fom de beboede og freipkom— 
ne tillige med Solen; de levede før + en vild Tilſtand, 
uden ordentlige Huſe, uden Æyteffab og uden Brod indtil 
Cekrops fra Egypten ſogte at formilde deres Seder 
og forbedre dereg Leremaade. Han lærte dem at plante 
Dlietræet, dyrke forſtjellige Kornatter, beſtemte Guders 
Tilbedelſe og bød at ofre til diſſe af Jordens Grøde: ban 
av Love for Ægteftanden og befalede at begrave de Døde. 
San deelte Indbyggerne, der ſnart formeredes til 20000, 
i fire Stammer, formaacde dem til aft flytte nærmere fams 
men og befæfe fig mod fremmed Ungreb. Herved lagdes 
Grunden til UAthenen, fom dengang hed Cefros 
pia. Cen af hans Efterfølgere, ham liig i Aand fom i 
Nabn, grundede endnu elleve andre Stæder, fom dog ſnart 
Begyndte at vife Fiendtligheder mod hverandre. — For at 
bilægge diffe Tviftigheder formaaede Thefeus dem til 
at forene fig i et noie Forbund, affaffe de enfelte-Øvrigs 
heder og give Cekropia (nu Athenen) Landets Hovedftad, 
Den lebſige Magt over det hele Forbund. Han felv vilde 
ſom den Forſte 1 Staten; vaage over Lovenes Jagttagelſe 
vg anfere Gæren. San inddeelte Folket i tre Claſſer, de 
Fornemme, Agerdyrkere og Haandværfere, Af de forſte 
valgtes de Obrigheder, ſom ſtulle vogte Helligdommene og 
ſerklare Lovene, Tillige forſtjonnede og forſtorrede ban 
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Athenen og indbød Fremmede for at befolfe Landet, Ef» 
fer Codrus afſtaffedes den fongelige Værdighed 1068 
f. Chr, og en Archont, hvis Embede varede paa Livge 
tid, foreſfod Staten. Siden blev Archonternes Regje⸗ 
fingdtid beſtemt til 10 Mar og derpaa til eet; tillige fors⸗ 
edes Archonternes Antal til 9; Endnu manglede en or⸗ 
entlig Lovgivning. Man overdrog Archönten Draco 

at give Love, men ban ovrørte Gemotterne ved fin Streng⸗ 
hed, hvorpaa Solon 590 gav mildere Love og en bedre 
Forfatning. Regſeringsformen fulde være demoeratiſt, 
og et Genat af 400 Perſoner valgtes af de tre forſte Folke⸗ 
claffer-tor af lede Folkets Wagt. Folket havde han deelt 
i fire Claſſer efter Formue. Uf de tre forfe Fulde Stats⸗ 
embederne beſattes, og den fjerde tog i Folkeforſamlingen 
Deel i Yovgivningen, Denne Forfatning varede iffe læne 
ge. Vififtratus, en Mand af Talenter, Driſtighed og 
JÆrgjerriabed, traadte, ſom det ſontes, i Spidſen for de 
ringere Claffer og bemægtigede fig: Herredommet i Athe⸗ 
neu. fans Regjeting var velgjørende, men hans Sonner 
Funde et holde fig. Hippareh myrdedes og Hiphyi— 
ad blev fordreven. Cliſthenes, en Ven af Folket 
ſogte ved nogle Forandringer at forebygge Misbrug i So— 
lons Forfatning. Han inddeelte Folfet i 10 Gtammer og 
lod Senatet beftaae af 500 Perfoner. Mu begyndte Athe⸗ 
nen$ glimreude Periode i Krigen med Perſerne, hvor Mule 
tiades, Themiſtokles og fere ftore Mænd haande 
hævede Grakenlands Frihed. — Folkets Rettigheder ud» 
videdes endnu betydeligt. Archonterne og alle Ovbrigheds— 
perſonerne bleve uden. Forſtlel tagne af alle Folkeelaſſer. 
Cimon- og Perikles bragte Athenen til den hoieſte 
Anſeelſe, men den fidfte lagde maaffee-ogfaa Grunden til 
dens Aftagen. Den ulyffelige peloponnefife Krig endte 
med Athenens Erobring af Lacedæmonierne. De Over—⸗ 
vundne maatte underfafte fig meget vdmnuygende Betingel— 
fer; dog beholdt Staden endnu en Stygge af fin Tilværels 
fe. Der indfattes 30 Øvrighedsperfoner, ſom fulde res 
gjere Staten, men udøvede under lacedemoniſk Beſtottelſe 
de ſtorſte Gruſomheder. Efter 8 Maaneder befriede 
Throfubulus fin Zædrenefad og indførte den gam— 
le Forfatning med nogle Forandringer. Athenen begynd» 
te igjen af hæve fig blandt de græfe Stater, dog varede 
denne Blomſtren et længe. $ Norden opftod en farlig Fien— 
de i den macedoniffe Philio. Athenerne føgte at 
modfætte fig ham, men han vandt det afgjørende Glag ved 
EH oeceronea, hvor Athenens faavelfom hele Græfens 
lands Frihed tilintetgjordes 338 f. Chr. Athenen blev mu 
afhængig af Macedonien, men gjovde efter Alexanders 
Død et mislykket Forføg paa at fætte fig i Frihed. Der 
lagdes macedoniſt Befætning i Munychia og Antipater for⸗ 
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ordnede, at fun de Borgere fulde tage Deel i Stadsfor— 
valtningen, der befad over 2000! Drachmer i Formue, 
Noget efter bled Athenen indtaget af Casfander, da 
den. imod Phocions Raad habde taget hans Fienders Par— 
tie. Han indførte et Oligarchie og ſatte Demetrfus 
Phalarcus til Statholder, hvilfen Poſt han med 
Hæder foreſtod i 10 Aar. Athenerne, der hadede ham, 
fordi de et'felv havde valgt ham, kaldte Demetrius 
Poltovrceteg til Hjelp. Han gjengav Staden fin 
gamle Forfatning og ovevrvældedes af Athenerne med de 
meeſt udfoævende Wresbeviisninger. Da han fort derpaa 
drog i Krigen, ubdfluftedes Athenernes Iver for ham eg 
de lükkede deres Porte for ham ved hans Tilbagekomſt. 
San evobvede vel Athenen, men lød den beholde dens Fri— 
hed og lagde hlot en &efætning i Munychia og Pireus. 
Denne fordrev Athenerne ſiden og vedligeholdt en Tidlang 
Friheden. Antigonus Gonatas undertvang dem 
igien, og i denne Tilſtand bleve de indtil de traadde ind i 
det adærffe Forbund. De forbandt fig med Romerne mod 

hilip zdie og beholdt ſelb under Roms Herredomme nogen 
rihed, ſom de tildeels tabte ved at tage Mithridat den 
— Veſpaſtan berøvede Athenen det ſidſte Sin af 

rihed. 

Attila,en Son af Mandras, en Hunner af kon— 
gelig Herkomſt fulgte fin Onkel Roas 434 i Regjeringen 
ed deelte den hølefte Magt med fin Broder Bleda—. 
Diſſe Barharer, her havde nedfat fig i Ungarn og Scythien, 
truede det øftlige Keiſerdom og tvang fo Gange den fvage 
Theodoſius den 2den til en ffammelig Fred. Deres Magt 
blev frygtelig for Europas pg Aſijens Folkeſtag. Hunners 
me ſels betragtede Attila ſom deres meeſt uforfærdede Kri— 
ger og deres erfarneſte Feldtherre, Deres Kjerlighed og 
Agtelſe for hans Perſon gif ſnart over til overtroiſt Wre— 
frygt. Han foregavy af have fundet deres Skytégudé 
Gværd, og ſtolt af dette Vaaben, der gav hans Magt en 
boiere Anſeelſe, tænkte han paa at udvide fit Herredomme 
øver hele Verden. Han lod dvæbe fin Broder Bleda, men 
Da han foregav det var fEeet efter guddommelig Indſkydel⸗— 
fe, blev dette Brodermord høitideligholdt fom en Seier. 
Attila fatte alle Nationer i Skrok og kaldte fig Guds 
Soobe. G fort Tid udbredede han fit Hervedømme over 
alle Germaniens og Seythiens Folkeſlag, ög Kerferen i det 
øfilige og veftlige romerſte Rige maatte betale ham Sfat, 
Vandalerne, hans Bundsforvandte, Øftgothe vs 
ne, Gepidbderne og Endeel af Frankerne fore 
enede fig under hans Faner. Nogle Hiſtorieſkrivere for— 
fiftre, at hans Armee beftod af 700000 Mand.” Da han 
havde hørt tale om Perſtens Magt og Rigdomme, vendte 
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"han fig derhen og Intet kunde ſtandſe hans Tog. Men 
han blev flagen i Armenien og traf fig tilbage for af til— 
fredeſtille fin Rovfyge i det ofilige Rige. Hunnerne trænge 
fc frem til Illyrien og ødelagde alle Provindſer fra det 
forte. til det adriatiſte Hav. Keiſer Theodoſius ſamlede 
en Har for at mvodfætte fig deres Fremtrengen, men i tre 
blodige Slag erholdt Barbarerne Seieren. Conſtantino— 
pel veddedeg blot ved fin Faſthed og Barbarernes Uvidenz 
hed 1 Beleiringekunſten, Thracien, Macedonien og Græs 
fenland maatte underkaſte fig den vilde Erobrer, der trænge 
fe fvem med Ild og Gværd og ødelagde 70 blomſtrende 
Stæder” Theddoſius maatte anraabe Seierherrens Naa— 
de og fjøbe Fred ved Opofrelſe af fine Skatte. Een af 
Uttilas Foli, Edefomn, lod fig af Eunuchen Chryſaphi— 
us beſtikke til af myrde fin Herre, men ved Synet af ham 
havde han ci Mod til at fuldføre denne Gjerning, kaſtede 
fig for Attilas Fødder og beFjendte fit forbryderſke Foreha— 
vende: Man fengtede hans Hevn, og Conſtantinopel ſtjel— 
væde; men han noiedes med åt gjøre Theodoſius Bebreidel— 
for for fin Opforſel og forlange Chryſaphius's Hoved, 
hvilfet Keiſeren dog frifiobte ved nye Gummer,. At— 
fila frængte derpaa med eti uhyre Her mod Gallien. 
Almindelig Skrok gif for ham, og Menneffene flygtede fra 
Gtæderne til Skovene. Han gif over Seine kom fil Loire 
og leirede ſfig under Murene af Orleans. Indbyggerne, 
opmuntrede af deres Biffop Agnan (Anianus) udholdt 
det forfte Ungreb og fif ſnart Hjelp. Romerne under des 
res Feldtherre Ati ug, forenede med Gotherne under 
deres Konge Theodorich, tvang ham til at ophæve Be— 
leiringen og fræffe fig tilbage til Champagne. Harene 
ftødte fammen ved Chalons fur Marne. Attila 
fom var urolig over Slagets Udfald, ſpurgte Sandſigere til 
Raads og de forfyndte hans Vederlag, Han ffjulte fin 
Beſtyrtelſe, gik igjennem fine Krigeres Ræffer og opmun— 
fvede dem ved Haab om Bytte, Opflammede ved deres 
Anforers Tale og Værværelfe, vare Hunnerne ivrige til 
Kampen. Begge Armeer fægtede tappert, men Romernes 
og Gothernes Rakker bleve gjennembrudte, og Attila troe— 
De allerede at have Seieren i Hænderne, da den gothiſke 
Prinds Zhovrismund, Gan af Theodorich, ſtyrtede 
ned over Hunnerne fra Vaboehøtene, bragte dem i Uoörden, 
udbredede Død og Ødelæggelfe overalt og tvang Attila til 
at føge fin Leier ſom han med Moie naaede, Dette var 
cet af de blodigſte Slag, ſom nogenfinde [leveredes i Euro— 
pa, thi efter Samtidiges Vidnebyrd, bedæffede 160000 
Døde Valpladſen. Attila lod alle fine Skatte bringe 
fammen i en Hob i Leiren, for, hvis han bragtes til det 
Yderfte at opbrænde dem tilligemed ſig ſelb. Men Seier— 
derrerne havde felv lidt for meget og Gotherne endog mis 
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ſtet deres Konge Theodorich, i hvis Sted de paa Val⸗ 
pladfen udnævnte hans Gen Thorisnrund til deres Konge. 
Attila undgik Faren og traf fig tilbage over Rhinen] hvortil 
alene Frankerne forfulgte ham. — Gnart faae Uttila fig 
iſtand fil paa nye at angribe Italien, og forlangte 9 0: 
no?ia, BValentinian den zdies Soſter, til Gemalinde. 
Denne Prindfeffe var ſormedelſt hendes fortrolige Omgang 
med. fin Kammerherre Eugenius fjernet fra Hoffet og bragt 
i et Kloſter; hun tilbod Attila fin Kjerlighed. "Dan ans 
holdt formelig om hende og forlangte Halvparten af Riget 
fil Medgift. Da denne Fordring blev afflaaet, trængte 
han med en frygtelig Magt ind i Italien. Keiſeren fEjel« 
vede og hans Geſandteres Bonner vare forajeves. Attila 
erobrede og forſthrrede Aquileia, Padua, Vicenza, Vero— 
na, Bergamo og odelagde Lombardiets Sletter. Indbyg— 
gerne flygtede deels til Bjergene, deels fil Øerne i det 
adriatiſke Havs Lazuner, hvor de lagde Grunden til Vene—⸗ 
Dig. Keiſeren havde ingen Armee at ffille imod ham. 
Det tomerffe Folk og Raad tog fin Tilflugt til Taarer og 
Bønner. Pave Leo 1fte (den ſtore) begav fig til Attilas 
Leier, og det [yifcbes ham af mægnle Feed, hvorpaa At⸗ 
tila vendte tilbage til Pannonien. "Romerne anſage deres 
Redning for et Mirakel og tilſkreve ſamme den heilige Pe⸗ 
ters og Pauls Trudfler, en Legende, ſom Rapbacls og 
Algardes Kunſt har foreviget. Da Attila ei kunde fage 
Honoria til Gemalinde, vilbe han anden Gang fordre 
hende med Sogrdet i Haanden, men hans Giftermaal med 
den føjonne. YEdifo hindrede ham t af opfølde fine 
Trudſler. Paa Bryllupénatten qvwaltes Attila i fit eget 
Blod. i Aaret 453. Dans Liig blev indfluttet i tre Kiſter, 
den forſte af Guld, den anden af Solo, den tredie af Jern. 
Fangerne, ſom havde forfærdiget Graven, bleve dræbte. 
Set Billede, Jornandes har udkaſtet af denn: Barbarfyr— 
fe, erindrer om Dans tatarifſk-kalmukſſke Herkomſt. Dan 
habde et tykt Hobed, en fad Mæfe, brede Skuldre, en Fort 
men ſterk Vext. Hans Gang var flolt, hang Stemme 
ſterk og velklingende: 

Attitude er et franſf Kunſtord, hvorved man 
fornemmelig i Sunfferne betegner en intereſſant og betyd⸗ 
"rrkelg Stilling, af levende eller fom levende foreſtillede 
igurer. 

Attribut, kaldes 1) i almindelig Betydning, 
enhver iſter en ærefuld Egen kab, ſom fillægges nogen eller 
fan tillægges nogen; 2), Sunfernej ifær Billedhuggerfun⸗ 
fien et Symbol eller Sindbillede, hvorved en Gjenftand el= 
ler et Begreb betegnes. Dér gises væfentlige og tilfælde 
ge Attributer, Ide føre findes en naturlig Lighed eller 



Athy —M — 

Zorbindelſe med den Ting de fuTe betegne f. Ex. Bien 
fom Sindbillede paa Flid, Valmuen vaa Søvn 26. Til: 
fældigt er het at bruge Glangen ſom Sindbil ede for læges 
Funften, Korfet fer Troen m. m. Endelig betyder 3) Ordet | 
Attribut i Logiken ſaadanne Kjendemærter, der ſtedſe til— 
komme et Begreb ſom Følger af vaſentlige Kienremærfer, 
ſom Trædifatet Bevægelfesenne ved Begrebet Mennefe, 
ſom Folge af hang væfentlige SGærfjende, antmalfe Le— 
geme. 

Atys, Cybeles Vndlina, der, da han engang brød 
det Gudinden giorte Ködſtheds Loſte, til Straf berøvede 
ſig ſelb Manddommen. 

Aubaine (droit d') Hjiemfaldsret kaldtes fordum 
i Frankerig den Ret, Fiffus bavde at bemægtige fig en— 
hver afdød Fremmeds Efterladenfab med Udelukkelſe af 
alle Teſtaments⸗- eller Inteſtats-Arvinger. Den éte Aug. 
La befluttede Nationalforſamlingen denne Rets Ophæs 
pe Be P nm 

Audebert (Jean Baptiſte) udmærkede fig i Slut— 
ningen af forrige Aarhundred ved at forene en Malers Ta— 
lenter med en Vaturforfers Kundſtaber. Han var født i Ros 
chefort 1759, nød fun en middelmaadig Opdragelfe og kom 
18 Har gammel til Paris for at lære Tegne- og Malerkun⸗ 
ften. Han dannede fig til en ualmindelig duelig Minia— 
turmaler og lebede meget anftændigt af fn Kunſt. J Aas 
ret 1789 blev kan befjendt med Gigot d'Orey, der ſom em 
riig Ynder, og Befosdrer af Naturhiſtorien og i Befiddel- 
fe af uhyre Gamlinger, [od disſe male og fendte fiden Au« 
Debert til Engelland og Holland, Bvorfra han medbragte 
en Mængde Tegninger, af hvilfe gjordes Brug ved Oliviers 
Hiſtorie om Inſekterne Die Befjæftigelfer vakte hans 
Lyft til Naturhiſtorien, der fnart blev Lidenfab hos ham. 
Dan begyndte nu pag egne Bærfer, hvorved ban lagde 
Grunden til en varig Hæder. Det. førffe var hans Hiftoi- 
re naturelle des finges 20., hvori han viiſte ſig lige duelig 
fom Tegner, Kobberkikker og Skribent J Henſeende til 
Farverne, der ere faa vaſentlige for naturhiſtoriſfe Gjen— 
ſtande, bragte ban def fil en hidtik ufjendt Fuldkommen— 
hed og anvendte de varigere Oliefarser for Vandfarver. 
Brgqeledes lærfe han at tryffe med Guld, hvis Farver ban 
forandrede paa- mangfoldige Maader. Hans Hiftøire des 
Colibris te., 1 Vol! in fol. Paris 1202 anſees for et af de fulde 
komneſte Bærfer i fit Slags. Femten Exemplarer deraf 
tryktes med gyldne Bogaſtaver. Det hele Oplag belob fig 
fun til 300 Exemplarer, da fun rige Liebhabere kunde kjo— 
be et fliget Værk, Han udkaſtede imidlertid nys Planer, 



208 Aud 

ſom Doden hindredede ham i at fuldføre. Han døde 1800 
da han havde begyndt paa fin Hiſtorie des grimpereaux et 
des oiſeaux des Paradis. Deirah, der var & Befiddelfe af 
Materialierne og kjendte Forfatterens Fremgangsmaade, 
har fuldført Bærfet. s 

Auditeur kaldes ved det Militaire den,  fom ved 
Regiments-Krigsretterne foreffaaer Dommerembedet og 
afgjør alle Proceſſer og Retsfager, der forefalde ved Regis 
mentet i geldtherrens elev Chefens Navn. 

Auerſſtedt, en fadfiE Landsbye ei langt fra 
Naumburg, befjendt af et Glag den 14de Oct. 1806 mellem 
de Franſke og Preusſerne. Den preusfife Armee var deelt. 
Prindfen afgobenlohe. fiod ved Jena med 
den ene Deel og Kongen felv med Hertugen af Brunsvig 
ved Auerſtedt. De Franfes Hurtighed forvirrede de 
preusfife Generaler, der et sare enige med hverandre og 
havde fra Begyndelſen taget falffe Forholdsregler. Her— 
fugen af Brunsvig blev dødelig faaret og en almindelig 
Forvirring udbredede fig blandt Preuſſerne, ſom maatte 
fræffe fig tilbage faa godt det lod fig gjøre, da de Franſke 
allerede vare ryffede [langt frem. Kongen felv banede fig 
Bet midt igjennem Fienden fil Semmerda, hvor han pag 
engang fif Efterretning om Prindfen af Hohenlohes eder» 
lag og ef Brev fra den franſke Keiſer. Kongen af Preus— 
fen foreſſog nu en Vaabensſtilſtand fom ei blev antagen, 
hvorpaa han med 12000 Mand traf fig over Oder for at 
ſamle em nye Hær og forene fig med Ruſſerne. 

Augerau, Hertug af Caftiglione, Marchal af 
Frankerig, en Son af en Øaandværfemand i Paris, ſtod 

1787 fom fimpel Goldat i neapolitanf Tjeneſte; paa dens 
ne Tid nedfatte han fig i Neapel ſom Fgatemeſter og blev 
filligemed fine øvrige Landsmænd forbiiſt 1792. Han gif 
derpaa ſom Frisillig til den franTe Armee. t Italien og 
aabnede fig Veien til Hæder ved Driſtighed og Indſigt. J 
Yaret 1794 ſtod han fom Brigadegeneral ved Pyrengerar⸗— 
meen og udmærkede fig ved flere Leiligheder. Derpaa tjen» 

te han med ſamme Held i Italien. Den rode Apr. 1796 
tog han Pafferne ved Millefimo, forenede fig derved med 
Generalerne Mesnardog Joubertog fordrev Fien— 

den af alle fine Stillinger. Siden deeltog han i de vtge 
tigfe Krigsbegivenheder i Italien, forgerede Broen ved 

Zodi og de der værende fjendtlige Forſtandeninger 27de 
Mai, Den 16de Juni gif han over Po, ankom den 19de | 
i Bologna og: gjorde der 400 Mand vavelige Tropper tillis 

med en Carbinallegat og den hele Generalfab til gange, 

JI Suli bæmpede han et Oprør i Lugo og i Auguſt reddede 
/ 
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han Maſſena ud af en farlig StiUing. Han udholde en 
deel Dag en haardnaffet Kamp med ef overlegent Trop 
Weotps og tog Landsbyen Caſtiglione, af hvilfen han ſik 
Titel. Paa den merkvordige Dag ved Arcole fane Aus 
tran Colonnerne vige, greben Fane og fyrtedefig med den 
mod gienden ;, herved: bpminitredt han Tropperne og) afe» 
gjorde Seieren. Denue Fane blev ham ſiden foræret føle” 

* en —— af Regjeringen. Den gde Aug. 1797 
le v han Commandant ſor den rydde Militairdiviſton Ci 
aris) og dley for fine Tjeneſter den 18de Fructidor, hils 

et af den lovgivende Forſamling, ſom Fodrenelandets Be— 
frier. 7799. valgtes han til Deputeret i de 500des Raad, 
San favnedes, bel ved det Gjefrebud, ſom blev givet Bona— 
karte af Raadet i Kirken Gt, Sulpice; mer al Mistan« 
1: fnod ham forſpandt, da han den i8de Brumaire tidligt 
begav fig fil Bonaparte, ſoin commanderede i Tulerierne, 
tilbod ham fin Teneſte, omarmede ham og yttrede tillige 
at Hak aabede Bongparte vilde lade ham deeltage t bvåd 
han.gjorde for Republiken. Efterat Bonaparte var ble— 
ven Conſul ſendte ban Augerau fil Armeen i Holland. 
ISpidſen af den franſk-bataviſte Armee begav han fig til 
— for af underſtötte Moreaus Operationer. Si— 

den blen han afleſt af General Vietor, men, da Fiemdtlige 
ederne med Engelland igjen udbrød udnævntes han til 
uføvrer for de ved Bajonne ſamlede Trepper. Da der 

Intet blev ef Expeditionen mod Portugal gif han tilbag- 
til Paris og blev pen 19de Mat 1804 opboiet til Nigemar⸗ 
ſchal, fort derpaa fil Chef for Ærtilegtonens ste Échorte 
og erholdt den 1fte Febr. 1805 det: Yøde Baand ſom Stor— 
officer, J Gult famme War ſendte Kongen af Spanien 
am Carl den zdies Orden. J Aaret 1805 comnranderede 
an et Korps af den fore Arinee 1 Tydſtland og beſatte ef» 
er Freden fil Presburg Egnen ved Wetzlaͤr, indtil Krigen 
med Preuſſen udbrød 1808,  % Slaget ved Eilau blev Aus 
gerau Jaaret og mødt UT af vende tilbage fil Fran— 
erig. Eta den Tid levede han iRolighed fil 1811 da ban 
blev ſendt til Spanien, bverfrå han dog igjen eftesnogen 
Tids Forlob vindte tilbage, Han var med i.Ferdttøgene 
1813 og 1814 og paadrog. fig Manoleons. Misfornbielſe, 
bvorfor ban og ved fin. Tilbagefomt fva Elba erflærede 
Augerau i Achten. — Han hører med til de Generaler, 
ſom Bourbonnerne have: givet Afſteed. 

Augias, Konge i Elis i Grekenland, havde ſom 
&abelen fortæller, en uhyre, Stald, der indeholdt 3000 
Stykker Ovæg. og ei var reengjort j 60 Mar. Herfules 
paatog fig dette Klempearbeid og udførte * lykkeligt ved 



210 : Aug 

at lede Floden Alpheus igjennem Stalden. Men, da Au— 
gias nægtede Herkules den derfor betingede Løn, gjorde 
ertules et Indfald i Elis, nedlagdejAugias og fatte hans 
Son paa Thronen. 

Augsburg (laf. Augufta Vindelicorum) fordum 
en frie Rigsſtad, ſom ved Freden til Presburg blev over— 
ladt til Bayern. Den er temmelig ſtor, har henved 3 8000 
Indb. adſkillige Manufacturer og Fabrikker, Kobbexrſtikke— 
tier, betydelig Boghandel fc. Den er ogfaa beromt 
åf, af den augsbürgſkte Confesſion ellerLuthe— 
ranernes Troesbekjendelſe, der blev overgivet Carl ste 25 
man 1530. futher havde forfattet denne Troesbekjendel—⸗ 
e paa Churfyrſt Johan den ſtaudhaftiges Befaling 1 Tor— 
au i 17 Artikler; men, da Stilen var ſaa heftig havde 
SDR Melanehton omarberdet den efter Chur— 
yrſtens Ønffe og med famtlige proteftantiffe Fyrſters og 
Theologers Billie. Originalen befinder fig t-det keiſerlige 
Archiv i Wien og efter famme er Wittenberger - Udgaven 
af 1531 aftryft,. Giden forandrede Melanchton egenmægs 
tig noget i ſamme og denne forandrede. Udgave fom ud 
1540. Der opkom nu en Forſtjel mellem. den forandrede 
ug-uforandrede augsburgſte Confesfion: hin, der blev , 
vvergivet paa Rigsdagen, er antaget af Lutheranerne, 
denne af Melanchton forandrede af de Reformeerte. 

Augurer og Augurier. Augurer kaldtes hos 
Romerne viſſe Præfter, fom af Fuglenes Flugt og Skrig, 
af Lynilden og andre Naturbegivenheder forkyndte Guder— 
nes Billie og hvad der ſkulde ſtee. De bleve fpurgte tik 
Raads faavel i private ſom offentlige —— — og deres 
Ynfeelfe og Indflydelſe var meget for, cd deres: alio 
die (paa en anden Dag) funde de hindre Komitiernes Fort⸗ 
fættelfe og gjøre alle fattede Beſſutninger ugyldige, De— 
res Udfaan, ſaavelſom de Tegn, hvorefter de rettede fig, 
kaldtes Augurier. Der gaves tre Glags offentlige Augu— 
vier. 1) Syner paa Himmelen, fom Torden og Lynikd, 
hvorved man bemærkede, hvorfra Lynſtraalen kom og dens 
Nedfart. Jagttagelſen ffeede paa følgende Maade. Au— 
guren begav fig til et ophøret Sted, hvor der var Udſigt 
til alle Gider (arx. templum). Efter fuldført Offer og hoiti— 
delig Bon, fatte han fig med bedæffet Hoved, Anſigtet 
vendt mod Øften, og betegnede med fin Lituus de Himmel— 
egne, inden hvis Grændfer han vilde anftille fine Jagtta— 
gelfer, Tegnene til Venſtre vare. lykkelige; de til Hoire 
uͤlhkkelige. 2) Fuglenes Gtemme og Flugt. Dette var 
egentligt Mufpicier og brugeligt blandt Græferne. Lidt 
efter lidt kom be i faa ſtor Anſeelſe, af Romerne hverken 
i Krigds eller Fredstider foretoge fig noget af Vigtighed, 
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uden at ſporge Fuglene til Raads, da man troede, at de 
formedelſt deres beſtandige Omfyven havde Kundſtab om 
de hemmeligſte Ting. Øe. vare lykkelige og ulykkelige en 
ten med Henſyn til deres Natur eller de Omftændigheder, 
der ledſagede dem, Øe ominoſe Fugle deeltes 1 to Claſſer, 
ſaadanne, ſom tilkjendegav noget ved deres Flugt og de, 
fom fpaaede ved Gangen eller Stemmen. Ravnen, Kra— 
gen, Natuglen, Hanen o. ſ. v. fpaaede ved deres Skrig, 
Ørnen, Griffen, Hogen ved deres Flugt. De to ſidſte vare 
altid ulykkelige; Ørnen derimod lykkelig, naar den før 
fra Venſtre til Høre; Kragen og Ravnen vare lykkelige 
fil Venſtre og uͤlykkelige til Hoire. 3) Honſenes Æden 
eller iffe Æden; hünt betydede Lykke, dette Ulytfe. Man 
havde Hons med i Krigen, en Pontifer, nogle Augurer og 
Aruſpicer famt en Pularius med Hønfefaffen. Desuden 
fpaaede man og af fireføddede Dyr og ufædvanlige Tilfæls 
de for Er. naar et Dyr pludfelig lob over Veien, eller ſaaes 
pad et ufædvanligt Sted, pludſelig Bedrovelſe, Nyſen, 
naar man ſpildte Galt paa Bordet ice Augurerne forklare— 
de flige Tegn og lærte tillige, hvorledes Guderne igjen ſtul⸗ 
de forſones. 

Auguſt aden (Frederik) Churfyrſte af Sachſen og 
Konge Taf Polen, anden Son af Johan Georg zdie, 
Churfyrſte af Gadhfen og Anne Sophie, den danffe 
Konge Frederik den zdies Datter, var født i Dresden den 
rate Mai 1670. Naturen havde udruſtet ham med overs 
ordentlig Legemsſtyrke og Smidighed og den omhyggelige 
fie Opdragelſe udviklede hans Gmag for det Skjonne og 
for Aandsbeffjeftigelfer. Han gjorde fit forſte Feldttog 
ved Rhinen, hvor hans Fader commanderede Rigsarmeen 
i Forening med Churfyrſten af Baiern. Hans Ophold é 
Frankerig bibragte ham den fine Tone og tillige Smag for 
Luxus og ſtjonne Kunſter, der gjorde det ſachſiſke Hof til 
det meeft glimrende i. Europa efter Ludvig 14des. Efter 
hans Faders Død 1697 gif han fil Wien, hvor han flutte- 
de et noie Venſtab med Erkehertug Joſeph, ſiden Keiſer 
Joſeph iſte. Ved fin ældre Broder Johan, Georg 
7Tdes Død blev han regjerende Churfyrſte i Sachſen. 1695 
paatog han fig Commandoen over de oſterrigſke Armeer 
imod Tyrkerne, ſom truede at trænge ind i Siebenbuͤrgen. 
% Aaret 1696 forlod han den oſterrigſte Armee for at blive 
onge i Polen. Den franfe Gefandt i Warſchau, Ab— 

bed Solignae anvendte alle Intriguers og Beſtikkel— 
ſers Hjelpemidlev for at fætte Prindfen af Conti paa 
den polffe Throne. De Fornemfe i Riget underftøttede 
Conti, men Auguſt fod med cen Armee paa Grændfen og 
ban anvendte desuden fore Pengeſummer —X at kjobe fø 

i NOR 2 
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Stemmer. Han antog tillige den catholfe Religion, 
ſom var herfende' i Polen, og erholdt tilſidſt Fortrinnet 
"for fin Medbeiler, Den 15 Sept, blev han kronet i Crakau, 
men vafte ——— ved af overtræde man⸗ 
gi af de Betingelſer, han havde indgaget. Gan hapvde [os 
vet at fonde fine fadfife Tropper bort fra Polen, men for 

at kunne beholde dem indviklede han Riget i en Krig For 
” igjen at (kaffe Polen Lifland, hvilket han ved fin Thron⸗ 

Deftigelfe havde lovet, forbandt han fig med Peter den rfte 
af Rusland og Frederik ade af Danmark mod Sverrig. 
San begyndte Beleiringen af- Riga men ophævede den 
fnavt igjen, da Carl rote havde tvunget Danmark til Fre— 
den, Travendal og ſeiret over Ruſſerne ved Narva. Der—⸗ 
paa gif han mod Auguſt, der ci alene maatte fjæmype mod 
de Sven kes Tapperhed, men og mod Polakkern⸗ Inſubor⸗ 
dination. Bed Riga ſlog Carl Marſchal Stenau, bemægs 
tigede fig Curland og fattede den Beſlutning at afſe te 
Auguſt. Denne ſendte fin Maitreffe, Grevinde Koͤnigs— 
mark, fil Cart for af bevirte Fred, må hun ff ei engang 
Audients og Carl erklærede fiden den Polke Primas at han 
gi vilde give Riget Fred før det valgte en anden Konge, 
Krigen. begyndte paa nye: mellen Warſchau og Crakau 
ſeirede de SvenFe og Carl forfulgte Auguſt perfonligt og 
havde ſelkert indhentet ham, hvis et hans Sejt var faldet 
og han havde forvredet fit: ene Been. Deirne Leilighed 
nhttede Auguſt, men cen flor Deel Polakker bavde organiſe— 
vet en Confoederation, ſom Carl underſtottede. Ved 
Pultuſk vandt de Spenſke en nye Seier; em i War: 
ſchau forſamlet Rigsdag erflævede den 19de Apr. 1704 lus 
wt for afſat. Den offentlige Mening og Earls Villie be— 

femte ht Jacob Gobiefti Thronen, men Auguſt 
Fog Leiligheden & Agt, da han tilligemed fin Broder Con— 
ſtantin befaudt fig paa Gage i Egnen af Breslau, lod dem 
vverfalde af 39 ſachſiſte Ryttere og føre ſom Fanger til 
Leipzig; den tredie Broder Alexander afſlog Kronen, hvor 
paa man den 12te Juli valgte St anslaus ve— 
zins fy, Woibod af Poſen. Auguſt forføgte at borte 
føre ham i Warſchau felv, men det mislykkedes, uagtet 
han gjorde den ſoenſte Beſetning, der commanderedes af 

rev Horn,” til Fange: Carls Lykke ſeirede endeligt 
gandke: den fvenfe General Rhenfehild flog Grev 
Sehulenborg den 13de Febr. 1706 ved Frauenſtadt 
vg Carl trængte nu ind i Sachſen felo. Anguſt følte Nod— 
vendigheden af at flutte Fred, men for ei ab ſtode Peter, 
maatte Underhandlingerne drives hemmeligt, Carl forcErev 
meget haarde Betingelſer: Auguſt ſtulde forlade Polens 
Throne, erkjende Sfanislaus, opbæve Alliancen med Rus— 
land, frigive Brødrene Gobicffi, alle Krigsfanger ꝛc. 
Smedens man underhandlede om bette, tvang Ruſſerne, 



Aug 213 

fjer intet vidſte heraf, Auguſt til af angribe ben ſpeuke Ge⸗ 
nexal Mardefeldt. Auguſt tilfægtede fig her Bctynderligt å 
nof én udmærfet Seier, drog triumpherende ind i War— 
ſchau og [od juft fynge Te Deum, da man bragte ham Care 
Betingelſer. Auguſt troede fig i den Nodvendighed at ra- 
tifleere diſſe Betingelſer og beføgte Carl den 1gde Dee, & 
Altranſtadt. For af gere hans Ydmygelfe fuldſtendig, 
—AA ham til af ſtrive en Lykonſtninig til Stanislaus 
pg tillige fende bam avugens uveler og. Archiver. . Ay- 
uft vendte derpaa tilbage til Dresden, hvor han uventet 
år et 86 af Carl 12fe, Grev Flemming, Auguſts 
Jerne Min;ter, raadede ham til at bemægtige fig fin fryg— 
elige Fiendes Perſon, men Anguſt forkaſtede et fligt For 

flag med Ubillic. Nu bifjæftigede han fig nogen Tid med 
Beſtyrelſen af Sachſen, men hans Lyſt til Pragt var hoiſt 
fkadelig for Landets Finantſer. 1708 gjorde han incogni— 
fo Feldttoget med imod de Franke, inen nælfte Aar fik han 
Leilighed fil igjen at komme til Polen. Carl den 12te, 
Der tabte Glaget bed Pultava, kunde ei længer beffytte 

tanislaus; Uuguft —* mod Forliget i Altran= 
adt, rykkede ind j Volen med en Hær og fandt en gunſtig 

Modtagelfe; ban forfyndte en almindelig Amneſtie for 
Stanislaus's Tilhængere og formagede Paven til at frita— 
g: Polakkerne fra deres Trofabs Eed mod Stanislaus. — 

u fågte han at hevne fig paa de Gvenfe og forbandt fig 
ARN igjen med Peter iſte og Frederik 4de, Steenbock 
og de Allierede ved Gadebüſch 1712. Bel aabnedes 1714 

en Fvedscongres i Ørundvig, men uden Haab om. noget 
Tyffeligt Udfald,. Imidlertid fom Carl tilbage medens 
Stralfynd var beleſtet; denne Stad maatte overgive lig 
Den 21de Der. 1715, Sverrig ſyntes fin Undergang nær” da 
Baron Goͤrtz ſogte af fane Veter 1ffe til at forlade de øvri= 
ge Allierede, men Carls Død gjorde Ende paa diſſe Pla— 
ner, hvorpaa Auguſt fluttedergred med Gverrig, — Auguſt 
havde ſtedſe næret det Onſte at gfore fig uafhængrg i Polen, 
—38 han lod de ſachſiſke Tropper blive i Landet. Men 
er dannede fig en Confoederation, + hvis Spidſe Adels— 

manden Ledekuskiſſtod. De ſachſiſke Tropper bleve angreb— 
ne og ftrlinfetgiorde og Auguſt fluttede ved Peters SMæg-= 
Tina et Forlig, hvorefter. de ſachſiſte Tropper Fulde forla- 
de Polen. Fra denne NØb oder gay han fig gandſte til Vp— 
pighed og Veleynet. Et characteriſtiſt Zrek af ham bar 
at ban ſolgte ft Fjonne Dragonregiment fil Frederik Wil— 
helm 1fe af Preuſſen for 12 Porcellains Vaſer. Polakker— 
ne fulgte deres Konges rempel og forfaldt til ſtadelig 
Wypighed og Sadernes Fordervelſe. Døden overraſte— 
De Auguſt midt under Feſte og Planer. Da ban reiſte fil 
Warſchau til en Rigsdag, gif der Brand i et lille Saar, 
fom ban havde paa Knget og han dede iſte Febr. 1732. 
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Sans Gemalinde Chriſtine Cberhardine af 
Brandenburg - Culmbad fødte. en eneſte Son, Fre 
deritk Auguft, men med fine talrige Maitreſſer havde 
ban mange Garn. Med Grevinde Koͤnigsmarck havde han 
Den berømte Morits af Sachſeñ. 

Auguft zbie (Frederik) Son af Auguft den 2den 
og ligefom fin Fader Churfyrfte i Sachſen og Konge i Po— 
len, var født 1695 0g fulgte 1733 fin Fader ſom Chuvfyrfes 
Frankerig underſtottede Stanislaus Lezinſth til den polffe 
Throne; men uden Kraft, hvorfor og Auguſt zdie ved en 
rusſiſk Armees Hjelp blev Polens Konge. Uden at befidde 
fin Faders glimrende Egenffaber, fulgte han gandſke hans 
Eremvel i Ødfelhed og Overdaad. Han havde en heftig 
Lidenſkab for agten. Regjeringens Gorger overlod han 
fin Yndling Grev. Bruͤhl, der dog ftedfe lod Kongen t& 
den Indbildning at han felv regjerede. Begge havde eet 
politiſt, Syſtem, nemlig Hengivenhed for Rusland. Au— 
guſt opholdt fig næften ſtedſe i Dresden og bekymrede fig 
fun lidet om Polens Anliggender. — Preuſſens Tiltagen i 
Magt bevægede Auquſt til at forene fig med Maria The— 
reſia, men hans Armee blev flagen og han maatte flutte 
en ydmygende Fred. Siden indgik han en nye Forbindelfe 
med Øfierrig og flere Magter imod Preuſſen. Frederik 
indfluttede Sachſerne ved Pirna og Koͤnigſtein og tvang 
17000 Mand fil at overgive fig den 15de Oct. 1756. Au— 
guft flygtede forſt til Konigfein og derfra til Polen. Her 
fandt han fig uden Anfeelfe, hvorfor han og ſaaſnart Fre— 
den til Hubertsborg var fluttet vendte tilbage til Dresden 
hvor han døde ste Oct. 1753. Han havde ligeſom fin 
Fader anfaget den catholſke Religion, da han blev Konge 
t Polen. Hans Gøn'FredertE Chriftian Leo 
pold fulgte ham ſom Churfyrfte 1 Sachſen og Sfta- 
nislaus Poniatowſtky form Konge 1 Polen. 

Yuguft (Frederik) nu regjerende Konge t Sachſen, 
ældfte Gøn af Churfyrſte Frederik Chriſtian, blev født den 
23 Dec. 1750: Ved Faderens Død var han fun 13 Yar 
ammel, hvorfor hans Lande bleve adminiſtrerede af hans 

Datel Prinds Æaver, indtil 1768. Hans alvorlige For— 
fæt var at gjøre de Lande lykkelige, ſom han beherfkede. 
Retfærdigheden var ham hellig og han opfyldte fine Fyrſte⸗ 
yligter med famvitfighedsfuld Noiagtighed. Han ſogte 
at lette Folkets Byrder og viiſte fig fom en Fader for fit 
Folf under de Misværts Aar og Overſvommelſer, ſom fle- 
re Gange fraf Gadfen. Handelen fremmedes ved Veies 
eg Canalers Ynlæg og Oplysningen befordredes ved Sko— 
[evæfenets Forbedring. Torturen afffaffedes og en beftan- 
dig Lovgoinmisfion indrettedes; desuden blev det overdra- 
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get adffillige ndmærfede Criminaliſter at forfatte en nye 
piinlig Lovbog. — J Aaret LEES førte han med” Frederik 
eden af Preuſſen em Krig mod Øfterrig formedelſt fin Mos 
ders Fordringer paa Bayern, men denne Krig endtes alere— 
de den 13de Mat 1779. Senere tog han Deel i det tydſke 
Fyrſteforbund, ſom Frederik 2den bragte iſtand i Slutnin— 
gen af fin Regjering. J den franfe Revolutionskrig leve— 
rede Churfyrſten de Tropper, der fordredes af ham ſom 
Rigsmedlem, men fluttede en Vaabenſtilſtand 1796 og op— 
rettede en Neutralitetsarmee paa fit Lands fydligg Graend— 
fe. Bed Congreſſen i Raftadt arbetdede han for det tydfÉe 
Riges Selyſtendighed. — J Aaret 1806 maatte han tage 
Deel.i Preuſſens Krig mod Frankerig og levere 22000 
Mand Hjelpetropper. Efter Slaget ved Jena blev Sach— 
fen vel overfvømmet af de Franke, men Napoleon tilſtod 
Sachſen ſnart Neutralitet og den 11 Dec. 1306 ſluttedes 
en gred 1 Pofen, hvorved Sachſen ophøjedes fil et Konge— 
rige, tiltraadde Rhinforbundet og fulde levere 20000 Mand 
Contingent. Ved Tilfitfreden oprettedes Hertugdømmet 
Warſchau, hvis Regjering overdroges Kongen af Sachſen. 
Dan deeltog fiden i den, franfe Ktig mod Rusland, og 
Sachſen blev haardt medtaget, da den i Aaret 1813 var 
Krigsſtucpladſen. Krigens uheldige Udfald for Napoleon 
havde ogfaa ubehagelige Følger for hans Allerede Kongen 
af Sachſen, fom man et alene berøvede Warſchau, men 
ogſaa betydelige Dele af Sachſen felv, hvilfe forenedes 
med Preuſſen. — Frederik Auguſt ægtede 1769 Maria 
Amalia Auguſta, Soſter til den nu regjerende Kon— 
ge i Bayern og hun fødte ham 1782 Prindſeſſen Maria 
Auguſta. 

Auguſtinus, een af de beromteſte færere i den 
ældre Øriftne Kuke, fødtes i Tagaſt, en lille Stad i Afrika 
den 13de 9700. 354. Han hargivet nøiagtige Beretninger 
om fig felv i en Bog, fom han falder Befjendelfer. Hans 
Forældre beſtemte ham til den lærde Stand, men han fva- 
rede ei gandſte fil deres Forventninger, da han ingen Lyſt 
havde fil alvorlige og tørre Studier, men fandt mere 
Smag i hvad der befEjeftigede Hjertet. Hans Forældre 
fendte ham til Charthaeo, hvor han fulde fuldføre fine 
Studeringer. J fit 16de Aar fattede han ftor Tilboielig— 
hed til Fruentimmer. Femten Aar fængfledes han af en 
Veninde, med hvem han havde en Son. Forf da har for— 
andrede fin hele Levemaade, forlod han hende. En Bog 
af Cicero, Hortenfius, der et er kommet fil os, bragte 
ham fil at ſtudere Philofophie, og, da denne ei tilfreds— 
ſtillede hans Folelſe, gik han over til Manidæerne. Til 
denne Gect hørte han t 9 Yar, men, da han fom til bedre 
Erkjendelſe, forlod han den og begav fig fra Afrika til Rom 
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æg Derfra til Nailand for der at modtage ett Plads ſom 
Lerer i Veltalenheden. Den hellige Ambroſius var Biſkop 
der, eg ved hans Taler lærte han at hoitagte Chriſtendom⸗ 
men, Lesningen af Pauli. Breve frembragte en fuldkom— 
men Forandring i hans Levnet og Tenkemaade. Den eq⸗ 
KPETRE SYG helligholder bver ste Maj en egen Feſt til 

rindring om denne Begivenhed. Han traf fig tilbage i 
Senſomhed, fkres flere Bøger og beredede fig til Daaben, 
ſom han modtog tilligemed fin Son Adeodot af den hellige 
Awbroſtus. Han vendte tilbage til Afrika, ſolgte fine 
Eiendomme og gav Fordelen heraf til de Fattige, ſelv be— 
Tag han blot faq meget, at ban funde føre et maadeligt 
io RR, BEN engang var nærværeiide & Sirfen i Hippo, 

yttrede Bikoppen, der var meget gammel, det ns, qt 
indvie en Praſt der kunde underſtotte ham og ſiden følge 
ham fom Sion, Vaa Folkets Bonner traadde Auguſti⸗ 
hus i den geiſtlige Stand; pradikede med overordentligt 
Biſaſd og blev 395 BWiffop, 1 Hippo, Han kom i. beftige 
Stridigheder mod Pelagius over færen om den frie 
Billie, Magde og Prædeltitration pg ffrev en egen Bog 
herom. Auguſtinus paaftaaner at Menneffet vetfærdiggjøs 
fes ved blot Naade, men ei ved gode Gjerninges fan 
bede den 228de Aug; 430, Sa Hippo Beleitedes af Sandaleys 
nec. Auguſtinus harer "vel ei til de lordeſte Kivfefædre, 
men ingen forftod bedre end han at varme det menneßelige 
Hjerte hes Religionen, Malerue gave ham derfor fil Sym— 
bol et flammende Hjerte. Auguſtinus vifte fin ver fyr 
Munfevæfenet ved af opfore Cudecl Kloſtere i Afrika, hole 
Fe Vandalerne Eort derpag — dog har han gt 
fom de efter ham faldte Auguſtiner paaftaae, ftiftet 
en Orden med -fafte Regler. De forfkjellige Grene af Au— 
uſtinerordenen ere forit opfomne i def rife og '12fe Aa 
undred, og Reglerne fov dem et Værk af Paver og Pri 

ver, Pius ste fatte Auguſtinerne blandt Tiggermunkene 
pg gav dem ben 4dg Rang efter Dominicaner, Franeiſca— 
ner og Carmeliter. De udbrede fig meget og der ſtal 
for Keformationen. hape særet 2000 Kloſtere af deune Ore 
Den, Cndnæ i Gegyndelfen af forrige Aarhundred deeltes 
ben 1 42,Provmdfer og mange Congregationer.  Mogle 
Augnuſtinger Nonne-Kloſtre gave fig af med unge Vigers sys 
Prageite, Auguſtinernes Ordensflædning er for, nogle 
faa byidflæbte Congregationer undtagne. Luther hørte 
fil Auguſtinerorvenen ogarebede : mange af ſine Yttrin— 
ger Spor af denne Ordens Agnd; hporvel bgade Janſe— 
differne og Calvin bolde fig endnu frængere til Auguſtins 
Leredegreb. 

Udguitus (Caius Julius Cæfar Octavius) forg 
Falder Catué Octaviud, var en Son af Caius Oe⸗ 

"2 
1 
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anlyå pg Sittia , Suliyd Fæfgrs Soſterdatter —AA * 
nedſainede fra Belletri i Volſcernes 

en Green, hvortil Auquſtus hørte, var riig og anfeeltø, 
aug Fader havde ooſtinget fig tit Genator, pa var, efter 
have forvaltet Prætorembeder, gaaet til Macedemen, 

"Hvor ban prifeligt udmærkede fig baade i Civil- og Mi 

! 

. nog Hevner, gjorde han 

fairembeder. Octavius var født under Gicerps Confu 
639 efter Moms Bygning. - Han miftede fin Faber tidligt, 
g hans Moder giftede fig igjen med 2. M, -Ybilippus, der 

faavelfom Moderen førgede ombyggelig for bans Ovdras 
elfe, Hans Talenter udrikledes paa. det heldigte 
—35 am Julius Cæſars Yndeft. etabius befandt få 
i Arollonia i Cpirne, hvor ban ſtuderede Veltalendeden 
under den beromte Kheter Apollodor, da han fif Etzerret⸗ 
ming om, Caſars tragtke Dod og fin Adoption. Uagtet 
ans Venners Frygt gik han til SYtalten for at ſage den 
yfle, hvortil Cæſare Adoeption fyntes at berettige ham. 
a han fandede i Brunduſtam kom en Deputation af de 

der forsamlede Veteraner Dam imede. Bragt i Trump 
ind i Staden eg hoiridefig roflameret ſom Cæfard Urving 

fin Adoptlon befjendt og antog Cæ« 
rå Baun, Bvortil ban foiede fit eger Dengang 19 Uar 
— REN an fig r Syidfen. af Veterauerne, bemæge 
igede fig alle offentlige Penge Brunduſum til eget Brug 

pg marſcherede igjennem Cameanſen mod Rom. Der 
fandtes paa den TID to Barrice, Republifanernes og Are 
tonius's, der under Paaſtud at hevne Cæſars Mord ſogte af 
befeſte fin egen Magt, Det ſidſte Partie trinmpferede, .og 
Antonius udovede en neſten uindfræntet Magt. Metavr . 
us begav fig fort til Cicero, der havde truffet fig tilbage 
til fin Vila ved Cumæ; Ban troede det fordeelagtigt at 

: Yes deme fiore Taler, der endnu ftedfe hande en ftov 
i pularitet og baade hadede og frugtede Autonius, paa 

h Side. Dervaa gif hantil Rom, hoor den ſtorſte Dee 
af Aobrighedsperſonerne, Soldaterne og Borgerne form 
han imsde; fun Antomus verdigede ham er før Ophærf 
ombed, Eftergt Octab us havde fadet fin Adoption vaa 
et hertidelfgite befræfte,  beføgte han Antonius, tilbød 
am fit Benkab sa fordrede Cœſars Efterladen kab ſor 

Deraf at kunne betale de af ham udfatte Legater,  Mntoe 
nius aftog denne Fordriug med Stolthed, men forfonede 
fis dag fnart med Ottabius, da Dan fane dennes Anſeelſo 
kedſeſtiltage og ſin egen falde, «Dry var deres Bentab ej 
meget oprigtige og man beſtoldte Ocraviud for gt han havs 
e viet Tade myrde Antonius, Autogius's Hitone ere 
e følgende Rons og Oetaviuss Begivenheder. fortalte 

indtil Slaget ved Philippi. — Man roſer Antonius forde 
han hædrede den overvundne Brutus's sti Ottabius 
viſte ſg mindre heimodig, og. ſorhaanede, fom Hiſt drie⸗ 
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ſkriverne fortælle, den Ulykkeliges Lig. Efter dette Feldt— 
tog var Octavius's Sundhed faa forffyrret, at man, da 
han landede i Brunduſium, opgav Haabet om hans frø. 
Bed fin Ankomſt til Rom paatog han fig den vanfelige 
Forretning at tilfredsſtille Soldaternes Gjerrighed ved 
Landgodſers Deling imellem dem. Denne Deling foraar— 
fagede ftore Uroligheder. Octavius's Liv kom adſkillige 
Gange i Fare. Under diſſe Optrin, der ryſtede hele Ita— 
lien, maatte han tillige fjæmpe mod Fulvia, Antoni— 
us's Gemalinde, hvis Datter Clodia han havde afflaaet, 
og mod hendes Gvoger £. Antonius. Denne indſluttede 
i i Perugia, hvor han fort derpaa maatte capitulere. 
5taden blev plyndret og trehundrede Genatorer dømtes 

til Døden. — Da M. Antonius derpaa kom til Italien, 
blev et. nyt Forlia indgaaet. Man holdt inde med Pros 
feriptionerne, og Octavius tilſtod de Proſeriberede, ſom 
havde undgaget Doden, og, ſom han nu ei mere frygtede, 
at vende tilbage. Den Fred, fom herved fEjenfedes. det 
tomerfe Rige, blev fun afbrudt ved nogle Uroligheder & 
Gallien og ved Gofrigen mod Sextus Pompeius, 
der varede flere Aar og førtes med afverlende Lykke. Bed 
fin Tilbagefomf fra Gallien ægtede Octavius den berømte 
fivta, Claudius Neros Gemalinde, efterat have nødt 
ham til at lade fig ffille fra hende og ſelv forſkudt fin fore 
rige Gemalinde Gcribonta  feptdus, fom dog hid— 
til havde havt et Skin af Magt, berovedes ſin Unfeelfe, 
og man frygtede ham faa lidet, at man endog [od ham be— 
—X Livet. Antonius og Octavius beherſtede det romer— 

e Rige en Tidlang med tilſyneladende Enighed. Men 
medens Antonius i Wgypten overgav fig til Nydelſer, for— 
fulgte den unge Octavius med Faſthed fin Plan at gjøre 
fig til Eneherffer og venyttede fig med Klogffab af fine 
Coͤllegas Feil. Frem for Alt føgte han at erhverve fig Fol— 
fets Kjerlighed og han havde Fordringer paa Italiens Tak— 
hemmelighed, da det under ham nød Fred og Overflodig— 
* San erflærede fig oa beredt til af ville nedlægge 
erredommet, faafnart Antonius var kommen tilbage fra 

Krigen mod Partherne. Han fyntes mere at tillade end 
forlange af man udnævnte ham til beſtandig Tribun, en 
Værdighed, der førte til den hoieſte Magt. Jo mere han 
nærmede; fig Folket, deſto ſterkere erflærede han fig mod 
Antonius. .Yfær. forbittrede han det romerſte Folk imod 
Antonius ved at fremlægge et Teſtamente, hvori Antonius 
erflærede fine Børn med Cleopatra. for fine Arvinger. 
Han [od derpaa Ægyptens Dronning erflære Krig, gjorde 
fore Udruſtninger og ſeirede ved fin Feldtherre, AU g ri ps 
va i Glaget ved Aetium 31 f. Chr. Han. forfulgte ſin 
Modftander til Ægypten og afflog med fin fædvanlige Kul⸗ 
de Antonius's Forflag af afgjsre deres Stridigheder ved 
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en Tvefamp. Han fod ſaavel Antonius fom Cleopatra, 
der begge dræbte fig felv, gå def prægtigfte begrave. — 
En Son af Antonius 3 Sulvia opofrede han fin Hevn 
eller Sikkerhed; ſamme Skſebne havde Cæfarion, en 
Gen af Cæfar og Clesparra. Alle Autonius's øvrige 
Glægtninge fparedes , og Octavius værge overhovedet 
Magt med Maadehold. * opholdt fig fa Yar Orien⸗ 
ten for at ordne Anliggenderne der; ved fin Tilbagekomſt 
holdt han en prægtig Triumoh i tre Dage. Det fyntes nu 
fom han et Hieblik var tviblraadig bvad Beſſutning ban 
fiulde tage. Agrippa raadede ham til at nedlægge 
fin Bærdighed, Mæcenas var af den modfatte Mening 
og denne, ſom vift nok var Octavius's egen, fulgte ban. 

in ftedfe fulgte Politik tro, føgte bon at indgyde Folket 
det Ønffe at antage fig til uindfrænfet Regent. Han af— 
ffaffede Triumviratets Love, forfjønnede Kom og beſtjef⸗ 
tigede fig med Forbedring af de Mesbrug, fom havde inde 
fneget fig under Borgerkrigene. Bed Glutningen af fit 
de Conſulat begav han fig i Raadet og erflærede i en vel 

biberer Tale fin Henſigt at nedlægge Regjeringen. Sena— 
tet, der ene beftod af hans Venner, beſpoer ham af behol= 
de den hoieſte Magt. Octavius gav efter og vedblev at 
regjere ved Genatet. Han fif nu og Tilnavnet Augu— 
tus, der betegnede hans Perſons Hoihed og Rang, og. 
orenede i fin Perſon alle de vigtige romerfe Statsembet 

der, Lovene felv bleve ham underordnede og deres Jagt⸗ 
tagelſer overladt hans Billie. Til alle diffe vigtige For— 
rettigheder lagde inan endnu den ærefrygtbydende Titel af 
Gædrenelandets Fader. Gaa flor nu og den Magt var, 
han havde faaet, misbrugte Auguſt den aldrig. : Det laane 
i hans Politik at beholde de gamle Mavne og Former, da 
han fjendte deres Ynddydelfe paa Mængden, Han vilde 
heller ikke antage Titel af Dietator. — Han førte adſtilte— 
ge Krige i Aſien, Afrika, i Gallien og Spanien, hvor han 
efter ſtore Anſtrengelſer fejrede over Cantabrerne. Hans 

aaben undertvang Aquitanien, Pannonien, Dalmatien 
og Illhrien; de holdt Dacer, Numider og Ærhriopier i 
Uve. Med Partherne fluttede han en Tractat, hvorved 
de afftode ham Armenien og tilbagegav de Craſſus og An 
tonius fratagne Faner. Efterat han havde bragt Fred 
tilveie overalt, lukkede han (tredie Gang fiden Roms Op: 
byggelſe) 744 Janus's Tempel. Mten denne Fred blev 
kort derpaa forftyrret ved Varus's Nederlag, der tab— 
fe tre Legioner mod Germanerne og dræbte fig felv. Ef— 
ferretningen om denne Ulykke gjorde et heftigt Indtryk 
ven Auguſtus. Han [od fit Sfjeg og Haar vore, og ude 
rød ofte i den yderfte Smerte: „Varus giv mig mine ger 

gioner igjen!” Dog bleve Tydfferne holdte i Sfranfer 
ved Tiberius, og SKeifereng Frygt ophørte, Auguſt gjorde 
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tider Freben adfillige nytiige Indretninget. Han gas 
Seugtet en nye Organlſation, befkkjeftigede ſig med Se⸗ 
dernes Forbedring, Hær ved at fremme Ægtelfab, bar 
indførte Krigstugt ved Armeen og Orden ide circenſike 
fege og Skueſpil og kunde rift fig af at have fundet 9 — 
bygget af Ruutſtene, men efterladt den af Marmor: Hau 
gjorde abſtilige Reiſer for; ſom Vellejus ſiger, ållevegné 
t udbrede Fredens Velſignelſer; paa fere Steder anlagde 
9 Colonier og Gtæder. Folket oprettede ham. Altere og 
fter et Deeret af Geratet ſik Maaneder Sertilis Navñ 

af Auguſt. To Sammenſogrgelſer, ſom truede hans Liv⸗ 
opdagedes Cæpio, -Murena,- og. Egnatlus 
frafedes med Deden. fylteligere var Cinna: ſem— 
uguſt tilgab bg ſtjienkede fit Benſkab. Denne Hoimodig⸗ 
ed forøgede Romernes SKjerligbed og. formindfede de 
Risfornodedes Antal, faa doms Beherfker kunde været 

tilfreds; hols hans Familie havde foiet fig faa godt efter 
hans Ønffer ſom det roerſke golf. Hans Datter Gu lie 
a Udjvævelfer forgarſagede bam for Kummer og han— 
bifé fig frængere mod dem; fon fornærmede hans Familie 
es Wre end mod dem fon truede hans fo. J fin Alder 
fod han: fig beherſte af Livia, den eneſte Perfon maaſkee— 
da hån, virfelig elſkede. Bed Døden miſtede han fine 

ørn og alle de unge Prindſer, fom han onkede ffulde fol⸗ 

abet Auguſtus kjendte, var tilbage Da haus Sundhed 
gyndte — af, foretog han fig en Reiſe til Compani⸗ 

en, åf hvis funde Luft ban ventede heldige Birbninger, 

—9— paa Thronen. Hut Zibderiu $, hvis onde Egen⸗ 

omen i Neapel tog hans Sygdom til. Han vilde der or 
vende tilbage til Jon, men Doden overraſkede ham i No⸗ 
ig den 1gde Aug. 14 Har ef. Chf. Da Auguſt folte Sedens 
Rermelfe, fortæller mån; han fordrede tt Speil, orduede 
fit Haar og. ſpurgte de Omſtägende: „Har jeg itke ſpillet 
titin Hole godt?“ Ba de fvirede Fa; fagde han videre 
Gaa Happer i Hænderhe, thi den er hu ide! — Hvis 

b vat daalideligt kunde man deraf forklare fig 
ang Charåcteet og Politik, Vift Hof er det, at hans Dpz. 

erfel ſedſe bar ooerlagt, og; at ban befåd den Egenſtab 

at blive, fold -og uryſtet under alle Smfændigheden - Hatt 
fjulre fine Vlaner og benyttede fig af andres Lidenſtaber 
æg Tåtenter for at udføre dem. Hen obervandt Brutus 
yed Ankonius og denné ved Agrippa. Han forandrede avz 

fifflige Gange Partle, mer aldris Lne Planer og forſted at 
lade fla vaatrænge ét. Hevredomme, der var Maglet fol" 

bang føriofe Ønfér, Imidlextid brugte han fin Magt 

med Bledom og Fjenfede fit Rige Feden Velſignelſer ef⸗ 
févat Lave fort der gjennem alle Horgerfrigens Rider, 

Han oͤplivede Ugerbvrfhingen ng fremmede Kunſterne. 

Degavet med en filn Omag og bøjelig Mand elſtede hal Bidende 
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elig Ret giver en Tidsalder Mavn, der paa det fordeélag— 
igfte udmærter fig ved Mennneſteſlagtens Wandscultur. 
95 Død fatte Riget I dyb Sorg; man regnede bam blandt 

uderne og oprettede ham Templer og Ultere; ' 

Aureng Zenb (Thtonetis Ziir) ple ad den 20 
Det, 1619 tillibeld for ſin age og ulvffelige Fader. Øens 
gang var hans Fårfader Yehangtir vag Hindoftang 
hroͤne dg fåndt fad megen Glæde over fin Famtlies Zi— 

vært; at hårt tidayde Sant pligt Navn. Da han varg ar 
ene fom hans Fader Sehaeh Jehan råd Thro— 

en, og — Zeyb førfyndte alerede dengang ved fit als 
vorlige Udvorkes, ved fin hyebige Beden og ved fit Hang 

ttl Eenſomhed, fit ſtjulte Hyklerte, fin gorfigtighéd og fine 
pidt udfeende Planer. Han [od fig optage blandt Fafiver» 
he, bar deres £lædning -og vifte Tilbotelighed til at beføge 
Vropbeéteng Grav i Medina, Men i fit åode Aar lagde 
ban Coranen, fom ban ftedfe bat under Wrmene; til Gide; 
—2 med Held og Duelighed en Troppkafdeling og er« 
holdt Gouvernementet Dekan. Her vilde hån engang give 
akirerne et Bebiis påa fin Klerlighed og fit Venffab, ind 
od dem til et ftort Gjeſtebud og tvang der, hvor meget 

be og fatte fig derimod, at træffe nye anftændigere Klæ . 
Dér pad: Han lod ſtrax brænde de gamle; og man fandt 
deri en Mengde Guld og Solvſtykker, der foir ham til 
hor gjenelte, da han førte Krig med fine Brødre; ve 
vaffe Uenghed mellem fine Brødre, undertvang den Ené 
ved den Andens Hjelp og lokkede fin Fader til det Indre af 
fit Harem; hodr han holdt ham fangen. Derpaa Idd Bai 

en af ſine Brødre ombringe éfter den sen og beſteeg 
1659 Hindoſtans Throne og antog Mavhet Aalam G&G u- 
r. an regjerede med Viisdom, befordrede fit Folke 
elſtand, faae ſtrengt paa Met og Sadelighed åg ſogte af 

befæfte fin Magt. Lo af fine Sonner, der håvde førføgt 
åt Faffe fig et Partie lod hån henrette véd en langſom Gift. 
San førte mange Krige, erobrede &Golconda og Bifapug, 
øg lidt efter lidt bleve Marnterne gandſte addrevne af De« 
ves Fedreneland ved Mongolerne. Han døde den 21 Febr. 
1707 efter af håve rele so Yar. Efter hans DØD ges 
randede Riget i Forfald; der udbrød Keige mellem hang 
Ganner, og flere af de erobrede Provindſer føgte at gjøre 
fig uafhendige. — Til Beviis pda hans Retfærdigbed tjes 

ner følgende Beglvenhed. Da Aureng Zeyb havde fin bei- 
ér i Dekan, afledede håns Soldater en Bæb, fom drev en 
Molle, hvilken nærede em Kone og hendes Familie. Han 
erfarede det og [od ei allene Bakken lede til fit forrige 
Lob, men bad oim Forladelfe for den Uret, der var gjort 
og gay Konen betydelige Foræringer, 

hen ig dytkede felv Digtekuntten, faa han med kem⸗ 
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Aurora C(græeſt Eos) Hyperions og Thi— 
as Datter og Soſter til — Selene. Hun var een 
af de gamle Guddomme af Titanernes Glægt, men beholdt 
fin Glands under de nye Guder. Med Titanen A ft r æ- 
us, en Son af Crius, fødte hun Vindene Zephyrus, 

oreas og Notus, Morgenßjernen og de øvrige 
Stjerner, Hun fjører, trukken af de guddommelige Heſte 
Lampus og Phaeton, ud af Oceanets Dyb, hæver med 
RNofenfingre Nattens Slor, og lyſer for de Dødelige indtil 
Dagens Glands fordriver hende. Blandt de Dodelige, hvis 
Skjonhed fængflede Gudinden, nævne Digterne iſer Or i— 
on, Tithonus og Cephalus. 

, Auſonius (Decius Magnus) den beromteſte tos 
merſke Digter i det 4de Aarhundred, var født i Burdegala 
(Bourdeaux) ved Aar 309. Hans Fader Julius, der nød 
Keiſer Valeñtinians Yndeſt og fra Læge hos Keiſeren var 
bleven Præfeft i Illyrien, forſomte Intet for af give ham 
en værdig Opdragelſe. Auſonius ſtuderede under adſtilli— 
ge udmærfede færere og var i Begyndelſen Sagforer. Si— 
den drev hang, Smag for de ſtjonne Videnſtaber ham fil 
at modrage en Plads ſom £ærer i Grammatik ved Skolen é 
hans Fadreneſtad; ſenere blev han Lærer i Veltalenheden. 
Han famlede et fort Antal Tilhørere. og hans Nabn udbre- 
dede fig over hele-Riget. Valentinian, der hørte tale 
om haus Fortjenefter, betroede ham fin Son Gratians Ope 
dragelfe og udnævnte ham til Ovæftor og Præfeftus Præ- 
torio. Da Grafian havde beſteget Thronen, vifte han fig 

” iffe mindre tafnemmelig mod fin. færer. Ved Aar 379 
udnævnte Keiſeren ham til Conful i Gallien. Efter Gra— 
fians Død, traf Anſonius fig tilbage til et Landgods ved 
Bourdeaux og deelte her fin Tid mellem fine Venner, Viden— 
ffaberne og landlige Glæder. Han nagede en høi Alder og 
døde Uar 394. Det er rimeligt at han befjendte fig til 
Chriſtendommen, fom flere af hans Digte fynes aft bevife. 
Kritikerne ere ei enige om hans Digtérværd; viſt nok be— 
fad han Aand og Lærdom, men haus Stiil og Verſifikation 
have hang Tidsalders Feil og hans Latinitet er ureen; 
man bebreider ham ubilligen, Uſedelighed. Man har af 
am Epigrammer, Idyller, Eeloger, Breve 1 Vers og en 
ale til Gratian. 

Auſpicer ſee Augut. Ret af tage Aufpicier 5: 
af vife Tegn fra Guderne udforffe et Krigsforetagendes 
Udfald, tilkom blot Overfeldtherren. De øvrige Anførere 
fagdes at fægte under hans Auſpicier. 

Auſterlitz, en lille Stad af omtrent 140 Hufe i 
Bruͤner⸗Kredſen i Mæbren, berømt af et Slag den 2 Dec. 
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1808 mellen Øfferriger oa Ruſſer pan ben ene Side og de 
Franſke paa den anden, For at funne levere et Glag ved 
Auſterlitz ſfal Napoleon have ført Urmcen ind i Mæbren, 
thi 14 Dage i Forveien ſagde han aletede: „Under oger alle 
diffe Hoie vel; her kulle J levere et G'ag før to Maaneder 
ere forbi." — Fra Bruͤnn fendte Rapoleen General & ar 
varn med et Complimentbrev fil Keiſer Alexkander. Sa— 
vary fremførte Napoleons Ønffe at erholde Alexanders 
Venfkab, og denne fvarede, at han Yntet hellere onffede 
end Fred efter billige Grundfætninger. Dagen dervag for 
reſlog den franfe Keiſer en Sammenkomſt. Alexander 
ſendte Fyrſt Dolgorucki i fit Sted, "og Samtalen 
var fruatesløg. Den ifte Dec. traf man alle Forberedelſer 
til et Glag. Napoleon opmuntrede Goldaterne ved en 
Tale. Kl. 1 befaae han Forpofterne og ved Daggrye, den 
aden Dec. Napoleons Kroningsdaa, begyndte Slaget. 
Den franfe Armee var henved 80000 Mand, der commandere⸗ 
des af Marſchallerne, Soult, Lannes, Berna— 
dotte, Davouſt og Murat, der fod i Spidſen for 
Cavalleriet, De Allierede regnede$ til goooo Mand, dog 
ere Beretningerne om Antallet meget afvigende fra hinane 
den. Den rusgfife venfire Fløi under General B mr bh é fe 
Den ffulde omgaade den høire franfe og falde den : Mygø 
gen, men han ſtodte paa Davouſts Corpa ved Landsbyerne 
Talnitz og Meni& og maatte imod Planen ſſgaes. Soult tog 
Hoiene ved Pratzen i Befiddelfe og  affar herved bele 
Ruſſernes venſtre Floi. Midlertid var. den hele franfe 
Armee rykket frem. Kutufov commandere den rusfife 
Armees Centrum, hvor Øfterrigerne ſtode, StoriyrÆ 
ConftantinogDolgorucfi den højre Flsi; dem 
Keiferlige Garde og Endeel Infanterie fod ſom Referve un» 
der Bagrathion Bet frugtelige franfe. Artille— 
fie brød Ruſſernes Licie, der længe fode ſom Mure. 
Da Centrummet var ſorengt gjorde vel den rusfife Garde 
et heftigt Angreb, men i ſamme Oieblik ryftede ogſag dem 
franffe frem, og Kutufov fattede den Beflutning at træffe 
fig tilbage, Hvilket dog ſteede i den fførite Orden. Den 
rusfife venſtre Floi under Buxhofden Fjæmpede endnu og 
her lede de Franffe meeſt, men, da de forſogte paa at gaae 
over em froffen Soe, [od Napoleon ſtyde paa Iſen, hvor— 
ved den bræffede og en for Mængde Ruſſer omkom. Reſten 
reddede Burhofden til Hovedarmeen, med Tab af Canoner 
og Krudt. Tabet angives hoiſt forſkjelligt i de rusſiſke og 
franfe Beretninger. De Franſte paaftaae at Rufferne 
tabte 40000 Mand, Ruſſerne angive fun 12000 0g fætte de 
Franſkes Tab til 18000. Efter Slaget havde Naboleon en 
Gammenfomf med Keiſer Frants; der beſtemtes, at den 
vusfife Armee fulde forlade den —* marſchere 
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hjem. Vaabenſtilſtanden endtes ved Freden i Preſsburg 
26 og 27 Dec. 1805. 

Uuftralien, Sydindien ogfaa Polyneſien, He— 
verdenen, fordi den blot beftaaer af Øer. Diſſe Øer (træf 
Fe fig fra $69 øftlig til 929 veftlig Længde og fra 509 ſydlig 
til 229 nordlig Bredde og indbefatte et Fladeindheld af 
250000 TJ MM le, med 5 Millioner Indbyggere, for det mes 
ſte Malaier, men under Linien af Mgertacen og Fetiſchdyr⸗ 
kere. Man finder ved diſſe Øer Spoer af en flor Flod; de 
dele fig & tre Kjeder een ſydlig, een nordlig og gen i Midten. 
Til den fydlige hører den ftførfte af alle Herne, ſom af fine 
forſte Opdagere Portugiſerne blev faldet Stor-Yava 
og af Hollænderne 1615 My-Holland; %ndb. falde 
den Ulimaroa. Dens hele Arealer over 150000 07 Mile. 
Et faa ſtort Land maae have forffjelligt Clima. Her fin» 
bes ſaavel af Planter ſom Dyr gandfÉe nye Arter. Paa 
My » Ho and findes Kångurub, et Slags Pungdyr med 
lange Bagfodder af et Faars Storrelſe og Snabeldyret i 
Skikkelſe af en Fiſteodder med en Andeſſabel. Ogſaa 
ſynes den ſtaldede Hund, ſom man almindelig falder den 
amerifanfe at have, hjemme her. Af Planteriget findes 
Hor og Hamp. Beboerne ere negerartede af Anſigtsdan— 
nelfe og Farve, men dele ſig i ere Racer, De flefte Rei— 
fende ſtjelne mellem dem, ſom boe ved Koſterne og længere 
inde i Landet; de fidffe udmærfe fig ved længere Lemmer, 
ifær Arme og Been. De ligne Dyrene i Raahed, Slov— 
hed og Folesloshed. Sydveſtlig for Nye-Holland ligger 
Kerguelensland eller Odeleggelſens Land; endnu 
veſtligere de ode Eilande; nordlig Amſterdam 
og Gt. Paul; ſydlig det lile Kængeruhland og 
Van Diemens Land, der adfilles fra Ny - Holland 
ved Baſſeſtredet, er 1150 TJ Mile" ftort, giennemſkaaret 
af høje Biergkjeder og hoiſt ufrugtbare; fydveftlig Niy— 
Zeeland, der deles ved Cooks Stræde i to Dele og. et 
4290 1% Mile ſtort. Indb. ere rage Krigere, gruſomme og 
liſtige. — Den mellemſte Øeræffe begynder ved Mic o= 
baroerne, gaaér igjennem Ægrator og endes ſydoſt⸗ 
lig med Paaffeøen. De ére ifølge deres Beliggen— 
hed under Ægvator de meeſt levende og frugtbare paa Krys 
Derier, Kokospolmer, Piſang og Brodfrugt. Øen ſtorſte 
af diſſe Der er Ny⸗Guinea (Papua) af 13000 Mis 
les Indbold og adffilt fra Wy > Holland ved Pifrædet. 
SNE og Temperatur er forfFjelig. Foruden Yabous 
(Negere) beboes Pandet af Haraforavr eller Alfur is 
Ét, der ere yderſt vilde og frygtelige, V. derfør ligger 
de rige Kryderoer (Molukker) fulde af vulcanfe Bjer⸗ 

" ge og beboede af fortegule Mennefer; Gundaserne 
og Philippinerne; ofilig Mye⸗Brittanien, 
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Pos Friland og Ny-Hannover, fandfunligviis 
fordum et enefte Land, beboede af forte, fraftfulde, velffabs 
te Menneffer med kryllet Haar; videre By-Georgien 
eller Salomonséeen fuld af Bjergfjeder under et hedt Cli— 
ma; Charlottegøerne, de nye Hebrider, 
My - Caledonien, BVenffabsøerne 150 i Tal- 
let med fredelige Yndbyggere, Blighsoerne, de Gør 
farendes Øe, Gelffabsserne, høie, rigt og 
herligt udſtyrede, af den ſtjonneſte Mennefferace beboede 
Her, blandt hvilfe Otabeiti er den betydeligſte; en— 
delig de [ave og Marqueſasoerne med ſmukke, 
kraftfulde og frigerffe Beboere. Den nordlige Ræffe dans 
ner en mod Nord aaben Halvmaane. J Midten ligger 
209 olen (Hogeland) den ſtorſte af diſſe Per og ved et 

fræde deelt i to Dele; mod V. Pelewoerne, hoie, 
bratte og ſkoprige med yndige og frugtbare Dale og beboe— 
de af velſkabte, godmodige Menneffer, hvis Antal ſettes 
til 30009; Ladro nerne (Tyveserne) af bhvilfe fun fre 
ere beboede; Carolinerne eller Py-YPbilippts 
nerne, ſom ingen fireføddede Dyr have; endelig mod Ø. 
Fiffer:, Mularaves og Gandwich-Øerne. 
Af de ſidſte 13 i Tallet, er Om ai hi mærkelig for Sofa» 
rende ved fine hole Bjerge; Yndb. henved 40000 i Tallet, 
ere af noddebruun Farve, godt og ffærkt byggede, virk⸗ 
ſomme og meget dannede. 

Muthentiff, hvad en Perſon egenhændig hat fſkre— 
vet; derneſt troværdigt, vift, æate. Authentica 
Faldtes i den romere Jurisprudens et Udtog af en Novelle, 
hvorved en Lov i Codexen enten forandredes eller gandſke 
ophævedes. 

Autocratie, Selvherredbømme, Enevoldsmagt. 
Philoſophien ev det Selvbeherfelfe eller Fornuftens 

erredomme over de gjenftridige Lidenfaber.  Uutocra= 
for, Selvherffer, der forener den hele Statsbeſtyrelſe i 
fin Perſon, ſom den rusſiſte Keifer. 

Auto da Fe (fee Inquiſition). 

Autodidakter (Selvlærde) falder man bem, 
fom have erhvervet fig Kundſkab og Ferdighed i en Kunf 
eller Videnſkah uden fremmed Hielb. Kun de, fom have 
fore Vaturanlæg ere iffand fil at gaae frem paa denne 
Bane og udmærfe fig i Almindelighed ved Originalitet og 
nye Anffuelfe af Tingene” Dog forfalder en Autodidakt, 
der er er fandt Genie, let til Pedanterie og alt for hoie 
Tanker om fig ſelv. Desuden kommer man lettere til 
Kundfkaber ved andres Veiledning og ſparer megen Tid. 
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Mutomat, et fig felv bevægende libleſt Legeme, 
og overhobedet enhver Maffine,. der har den bevægende 
Kraft føjult i fig og derfor ſynes at bevæge ſig af fig felø 
eller vilfaarligt: Wed Aaret 1581 forfærdigede Hans 
Glottheim og omtrent paa famme. Tid Chriftofs 
fer Sehißler flige Maffiner; Achilles Langen— 
bucher fif derfor Borgerret i Augsburg. Hans Hoved— 
arbeider vare felvfpillende mufifalfe Inſtrumenter. Ti 
de beundringsværdigfte Automater harer en af Pau 
canfon. forfærdiget Maine, ſom foreftiler en Floi⸗ 
teſpiſler, der ſpiller fotſtjellige muſtkalſte Stuffer paa. 
Flaite med den ſtorſte Noiagtighed uden at virke anderle—⸗ 
Des pan Floiten end et Menneffe med £æberne og med Fing— 
rene. Deu famme Kunſtner forfærdigede en And, der ops 
fog Korn med fit Nob, flugede det og gav det igjen fra fig 
pia din naturlige Maade. De to Schweitzere Brødrene 
Droz håve ci bragt det mindre vidt i at forfærdige Aus 
tomater. — En Automat forejtiller et Barn paa to Aar, 
Der fidder ved en Pult, dypper fin Pen, ſlager det oberfis⸗ 
dige Blak bort og nedfkriver Ult hvad man dikterer ham é 
det franfe Sprog. Det fidffe er dog vel ei mueligt uden 
meunsfelig Hielp. Den berømte Schachſpiller, ſom Here 
von Kemvelen i Pvesburg forfærdigede, hörer, efe 
ter Friherre von Rafnitzes Mening, ei til Hutos 
matecne, da et (fEjult) Menneſkes Hjelp dervid bepøves. 
Cen af de mærfværdigfte Automater er Hr. von Kewpelens 
—— hvorover ban har udgivet et fortræffeligt 

krift. 

Auntonomie, Villiens egen Lovgivning, er der 
Beſkaffenhed ved en fornuftsmæsfig Billie, hvorved den er 
fig ſelb Lov og beſtemmer fig felv uden andres Meningers 
Indfladelſe. Den modfat er Villiens Heteronomie, naar 
Den et følger fin egen Lobgivning ſom fornuftig Villie, 
men en fremmed, der ei hører til Fornuften. Som Sand— 
fevæfen betragtet er. Menneſket viſtnok Naturlobene under— 
kaſtet, men ſom Fornuftvoſen ſtager det under Love, der 
ere uafhængige af Gandfeverdenen, et empiriſte, men blot 
gtundede t Fornuften. Uafhængighed af Sandſeverde— 
nens Aarſager er Frihed i negativ Forſtand og med den 
faner Villiens Autonomie i uadffillelig Forbindelfe. At 
handle frit, autonomiſt og fædelig godt ev lige betydende. 

Muvera ne CTheophile-Malo Corret de la Tour 
DW”) forſte Grenadeer i den franffe Republik var født i Car» 
hair i Dep. Finisterre i Aaret 1743 og helligede fig Krigs— 
fanden fra fin tidligfe Ungdom. 1779 blev han Kapitain 
ved Regimentet Augoamois. J, den amerifanffe Krig 
1782 tjente ban ſom Frivillig og derneſt fom Hertugen af 
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Crebillons Wjutant ved Beleiringen af Mabon, da ham 
vægrede fig ved at være Chef for dette Corps. Han var 
altid den Forſte ved Ungreb og den Sidſte ved Tilbagetos 
get og derhos Tigefaa menneſkelig fom tapper. Engang 
bar han en Gaaret paa fine Gfuldre af Slaget; Kongen 
af Gpunien, der havde erfaret hans ſtore Fortjenefter, til— 
bød ham en Penſion af 100 Piſtoler, men han afſlog den. 
Gfjendt so Mar gammel var han ved Revolutionskrigens 
Udbrud Cen af de Forſte, der ilede til Armeen. J Aaret 
1792 tjente ban ſom Grenadeercapitain i Regimatet 3" 
Uugoumoig og Havet derpaa commanderede kan 38000 Gre— 
naderer ved den ſpanſte Armee uden at ville antage Gene— 
rals Titel. Ved ethvert Kriggraand var han tiljtæde. 
Gædvanlig afgjorde under Latours Commando den Yvants 
garde, fom man faldte Helvedes. Colonnen, 
Seieren før Armeen funde fomme til. Ved ham lærte dens 
gang Infanteriet at bruge Bajonetten. Dog helligede 
han midt under Baabenbraget, fine ledige Timer Efter— 
tanfe og Videnſkabelighed; ftedfe fandt man en Bog ved 
hans Kaarde. Tyve Gange var hang Hat og hans Kappe 
fom fan bar paa den venſtre Arm gjennemfudte, felv var 
ban aldrig faaret. „Vor Capitain,“ fagde hang Ørenav 
derer, „forſtager at døve Kualerne,” Da han efter Ba— 
felev:Freden havde indffibet fig til Bretagne faldt han en 
engelſt Caper i Hænderne eg blev et Aar ſom Fange i En— 
gelland. Derpaa nedfatte ham fig i Pasſyh ved Paris ber 
fEjeftigede fig med litteraire Arbeider, blandt andet et 
Gloſſarium over 45 Sprog og en fran?- celtif Ordbog. 
Ulerede forhen havde han udgivet ſine Origines gauloifes, 
et Vark, der uagtet fine driftige Hypotbefer ei er uden For— 
tjaneſte. Da Krigen paa nye brød ud 1799, erfarede han 
at han$ 86 aarige Ben Lebrigand, fom ban fyldte 
fin Lyſt til Bidenſkaberne, ved Requifition Fulde Files fra 
fin eneſte Son. Latour frillede fig i hans Sted og gjorde 
med graage Haar, men et ungdommeligt Hjerte Feldtoget 
i Schweitz med under Maſſena. Bonaparte faldte ham 
til den lovgivende Forſamling, men katour aflog Tilbus 
det med de Ord: „Jeg forftaaer iffe at give Love, men 
vel at forfvare dem, man fende mig til Armeen.“ fan 
gif virkelig til Rhinarmeen og her blev han efter en Be— 
flutning af den førfte Conful 1 April 1800 udnævnt til føre 
ſte Grenadeer ved den franfe Armee. Tillige fik 
han en Æresfabel, men afflog den dermed forbundne Pen» 
fion. Han tjente i den 46de Halvbrigade og fægtede i 
Slaget ved Neuberg blandt de Forreſte, da en Uhlan gjene 
nemborede hans Hjerte med fin Landſe. Han blev begra» 
vet paa Valpladſen, og paa Stedet, hvor han faldt op» 
rettet en Sarkophag med den Yndffrivt: A la memoire 
de la Tour d'Auvergne, premier Grenadier de France, tué 
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le 27 juin 1800; og hans Navn) blev ſtaaende i Kompag⸗ 
niets Lifte, hvor han havde tjent. ' 

Uvanter alleflags Afgifter, Udſuelſer, et Slags 
Suffitstyrannte t Tyrkiet. 

Avantgsarde, Fortrav kaldes de ved en Marſch 
forannaaende Tropper. Paa Sletter beftaaer den. af Cas 
vallerie , ledſaget af Fodfolk og Artillerie; men t gjennem 
ffaarne Egne af Fodfolk og let Cavallerie. Hver Cslonne 
har fit eget Fortrav, fom efter Landets Beſkaffenhed mars 
ſcherer foran i længere eller fortere Afſtand fra Hovedare 
meen, udſender fmaav Partier til alle Gider for at faae 
SKundfab om Fienden og befætter de fordeelagtige Mili— 
tairpoſter, den kommer til, 

Avarie, Havarie, Søffade inddeleg i den ftore, 
particulære og lille Det forſte betyder den 
Skade fom et Sfib lider ved Bold ellev ulykkelige Til— 
fælde, det andet den Skade man frivillig tilføjer Stibet 
fov at undgaae en ſtorre tilligemed de Bekoſtninger, ſom an= 
vendes til Bedſte for det hele Skib og Ladning; det fidffe 
betyder alle de Udgifter, der forefalde for Skipperen ved 
Lade- og Loffeffedet, ved viſſe Reifer og felv paa Soen. 
Alerede t den romerſke Lovgivning findes Beſtemmelſer des— 
angaaende, Lex rhodia de jactu, der lopmesſig beftemte 
det ſtore Havarie, er lagt til Grund for alle nyere Beſtem⸗ 
melſer herom. ' 

Averani (Benedetto) var født i Florents den 19de 
Juli 1645 af en gammel og anfeelig Familie og vifte fra 
fin tidligfte Ungdom den ſtorſte Lyft til Videnſkaberne. J⸗ 
ftedet for at deeltage i fin Jevnaldrendes Fornøtelfer læfte 
ban Taſſo og Urioft og lærte fig ſelb Arithmetik. J Fefuis 
ternes Skole gjorde ham fore Fremſtridt. Hans Uvbetz 
der i Vers og Proſa bleve fremſtillede ſom Monſtre for hans 
Meddifciple. J Philoſophien noiedes han ef med den Uns 
dervilsning, man gav ham; han vilde felv oſe af Ariftotee 
les og Plato. Den Sidſtes Lære fandt ifær hans Bifald 
øg blev ſiden en Yndlingsgjenftand for hans Forſkten. Øge 
faa i Geometeie, Ufronomie og alle Matbematikens Dele 
ffaffede han fig Kundſkab uden Lærere. Derpaa ſtuderede 
han Jurisprudents og blev Doctor deri, da Cardinal Leos 
pold af Tofcana, en flor Beſkytter af Videnſkaberne ope 
muntrede ham til at lægge fig efter de litterarve Studier, 
fordi han bavde beſtemt ham et Profeſſur i Eſthetiken. A⸗ 
verani læfte nu greſt, uden Lærer ſom fædvanlig. Efter 
6 Maaneders Forløb var han iftand til af underviſe og 
1676 udnævntes han til Profeſſor i den græffe Litteratur. 



Ave 229 

Siden blev han anſat i humaniftife Videnſtaber og laſte 
over Livius, Cicero og Vitgil. Alle hang Forelæsninger ere 
trykte, Han døde i Viſa den 28de Dec. 1707 gg blev bol⸗ 
tidelig begravet paa Campo fanto.- 

Avernus, en i Nedre» Ytalien mellem Cumæ og 
Wuteoli beliggende Soe, omgivet af Hele, der fordum vas 
re bedæffede med uhyre Gfove, faa et ſorgelit Morke 
omgav Soen og de ſammendyngede Uddunføninger gjorde 
Luften uſund. J gamle Tider havde et vildt Folk dygtet 
herbid for fine Fiender og vovede ſig fun frem om Natten. 
Raboerne fom herover fattes i Skrak, gave ved deres Fors 
tællinger Anledning til Fablen om Cimmerierne, der le 
vede i ct evigt Morke. Der opfom den Troe at man beer 
fremfaldte Dode af Underverdenen. Begge Dele beretter 
Homer. Han fætter derfor Nedgangen til Underverdenen 
ved denne Soe. Siden havde viſſe Vræfter deres Bolig her, de 
befvore Aander og dreve fun deres Bæfen om Natten. Der— 
ved blev Skoben gjort til Hekates Lund og man fortalte 
mange Under om den. . 

Averg, Hoved- eller Forfiden af Mynter og Skue— 
penge, hvor Hovedfiguren findes; Modſiden kaldes Re— 
ve , 

Avocatorier, Hjemfaldelfer, ſom en Stat al, 
mindelig vleier at udftæde ved Beghndelſen af Krig for at 
tilbagefalde fine i en fiendtlig Stat værende Underfaatter, 

Axel er en lige Linie, form man træffer fra et Punkt 
af en Cirfelgs Peripherie til et modfadt Punkt igjennem 
Centrum. n lige Linie, fom fældes fra en Kegles Spid— 
fe fil Grundſladens Middelpunkt kaldes Keglens Axel. 
Verdens Axel falder man den Linie, ſom man tænfer fig 
truffen fra den ene Pol til den anden igjennem Jordens 
Middelpunkt. i 

Uyiom eller Grundfætning er en almindelig Sæt- 
ning, der udtrykker den blotte Forbindelſe mellem to Be— 
greber, Gubject og Præedieat og ſom Forſtanden wage er» 
Fjende for rigtigt faafnart den fun forffaaer Meningen og 
Ordene, f. Er. Enhrer Storrelſe er faa for ſom fig felv; 
en Triangel har tre Gider ac. : 

Azimuth betyder i Affronomien den Vinkel ved 
en Stjernes Zenith, ſom ſammes Verticaleirkel danner 
med et Steds Meridian. Rimuth fan være øftlig eller 
vejtlig efterfom man tæller dens Grader fra Meridianen 
mod Øften eller Veſten. Er en Stjerne ifærd med at gaae 
igjennem Meridianen er dend Azimutho. Kjender man en 

tjernes Højde og Azimuth, fjender man og noie dens 
Plads. Man finder begge Dele ved den aftronomife Qua— 
drant, paa hvilfen er affat en i Grader afdeelt, Kreds Hos 
rizontalkredſen. 

Azorerne eller Hogeserne, ſaaledes kaldte af 
deres Opdagere Portugiſerne, formedelſt den Mængde Ho— 
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ge, der fandtes, ere en Grupve af 9 Øer i bet atlantiſte 
Hav mellem Europa og Amerika under 40? N. Bredde og 
10? V. fængde fra Ferto, beſtaae næffen gandfe af vul- 
Fanffe Klipper, blandt hvilfe Pico pan en Øe af ſamme 
Savn er den vigtigſt. Desuagtet ere de temmelig vel 
dyrkede, og frembringe Korn, Viin, Hør, Sukker og alles 
flags europæiffe Frugter. Indb. Antal angives til 142000. 
søerne Gt. Miguel, Terceira og Pico ere de 
betydeligſte af Azorerne. Den portugiffffe Statholder 
refiderer i Augera paa Terceira. Diſſe Øer opdagedes 
ved Prinds Heurik Navigators Beſtrebelſer 1446. Dog 
paaftaae Nederlonderne alerede i Forveien at have opdag 
get dem, hvorfor de føre Narn af de flamſte Her. 

U3ur, himmelblaae. Franfmændene faldte og Lafurftes 
nen (Lapis Lazuli) hvoraf Ultramarinblaat forfærdiges, 
Azur. 

Azzara (Nicolaus Joſeph Ridder af) ſpanſk Ge— 
fandt ved det franſte Hof, født 1731 i Barbanales i Uras 
onien. Han vifte tidlig en levende Tilboielighed fil Kune 
er og Bidenffaber, og denne forøgedes ved hang Forbin— 

delfe med den berømfe Maler Mengs, fom var gaaet i 
fpanf Tjeneſte. Azzara betraadte fidlig den diplomatiſke 
Lobebane og blev fendt til Pave Clemens 13de i Rom, hvor 
ban udmarkede fig faavel ved fin behagelige Omgang ſom 
fin dybe Kundſkab om Forretninger. J Aaret 1796 ſendtes 
han Italiens Erobrer imode for at anraabe hans Maade 
til Roms Fordeel. Bonaparte forftød at ffatte ham og 
fra denne Tid var Azzara Bonapartes ivrigſte Beundrer. 
Der opftod ligeledes paa ſamme Tid en inderlig Forbindel— 
fe mellem ham og Joſeph Bonaparte. Kort derpaa blev 
Yz;ara i diblomatiſt Characteer ſendt til Paris. Han 
blev tilbagekaldt, forviiſt til Barcelona, nof engang ſendt 
ſom Geſandt til Paris og igjen berøvet denne Værdighed; 
Hans Sundhed, der alerede havde lidt meget, kunde ei 
faale diffe frærfe Ryſtelſer. Hans Plan at gaae til Yar. 
lien for der gandfe at hellige fig til Videnſkaber og Kunſter, 
gik overſtyr; han faldt i en fvær Sygdom, følte fine Kræf- 
ter aftage oa fagde Aftenen før fin Død til fin Broder; 
„Kun eet Gfridt endnu, og min Overgang fra, denne 
Verden ind i hiin er gjort; og dette vil nu fee,” Den 
26de Januari 1804 døde han. Han efterlod en anſeelig 
Formue i Capitaler, Møbler, Malerier, Buͤſter, udſkaar— 
ne Stene 1c. Hans Arbinger var en Soſter og fo Brødre, 
af bvilfe den ene, Felix Azzara 1802 udgav ct meget 
[lærd Vært over Dyrene i Paraguay, hvor ban havde ops 
holdt fig over 20 Yar. 

ms 



Converfations Strict « e 
eller 

encyclopediſt Haandbog 
over 

de i felffabelig Underholdning og ved Læsning for 
refommende Gjenſtande, Navne og Begreber, 
med Henſyn til Folfes og Menneſte-Hiſtorie, 

— Politik, Diplomatik, Mythologie, Ardhæos 
logie, Jordbeſtrivelſe, Naturkundſtab, Fas 

brikog Manufacturvæfen, Handel, de ſtjonne 
Kunſter og Videnſtaber, indbefattende tillige 
de ældre og nyere mærkværdige Tidébegivens 
heder, 

overfat 

efter 

den tydffe Originals tredie Oplag, med adſtilli— 
ge Forandringer og Zillæg, 

af 

HA.Kofob, 

Overlerer ved Kjøbenhavns Kathedralfkole. 
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B. 
Ba b al Mandeb. Calmindelig Bab et Mandeb) 
Graadens Port, falde Araberne -Gtrædet, fom forener det 
føde Hav med det indiſt-arabiſte Hav, fordi det er meget 
farligt og Mange der tilfætte Livet. j 

Ba bd (Frants Maria) født 1755 i Ehrenbretſtein, 
var Profeſſor I Æfthetifen i Minden pg har hu der Ops 
ſigten over det fongelige SR Om og hans dramati⸗ 
ſte Verker ei kunne anſees for Meſterſtykker, vidne de dog 
om lykkelige Talenter, Han gjorde Epofe ved fit Rid— 
derſtueſpil OD fto son Wittelsbaeh. Senere fore 
føgte Digteren fig med Held det borgerlige Gfuefpil og 
det [yffedes ham i fin Borgerlykkeſat forene Sand— 
En Simpelhed og Popularitet uden at opofre den gode 

mag. , 

Babylonien, nu Graf Arabi, var i Alderdom— 
men et beromt afiati Rige ved Udlobet af Flederne Eu⸗— 
phrat og Tigris. Efterat Chaldgerne havde indtaget. 
dette Land, brugtes Benævnelfen Chaldea i ſamme Bee 
tydning ſom Babylonien. . Landet ev meget fladt og jevnt; 
Floden Euphrat, hvis Bredde er meget lab, overſpommer 
Landet ved den mindſte Tilvært, Den everſpommer Lan⸗ 
det aarlig ligeſom Nilen Egypten vin Foraaret, naar den 
forøges ved de fra Armeniens Bjerge nedſtrͤmmende Van— 
de. For at lede diffe Overfvømmelfer og forebygge deres 
ffadelige Virkninger, gravede man Canaler og opfaffede 
——— hvorved Landets Frugtbarhed ſaaledes be— 

fordredes, at Herodot frygtede for af ſpekke ſin Trovar— 
dighed ved beſtemt at angive den. Der findes ei andre 
Fræer 1 Vandet end Cypreſſer og Palmetræer, - Mangelen 
* Bygningsmaterialier bavde' Naturen erſtattet ved 
eerjord, ſom, førret i Solen eller brændt | Ovne, gav de 

varigſte Stene, der endnu £ de Ruiner man har, trodfe 
Tiden Til Forbindelſegmiddel brugte man Jordharz, 
hvoraf der findes rige Kilder, Babhloniens Beboere hor— 
te til Jordklodens aldſte Folk, deres Sprog en ſyriſt Dias 
lekt, viſer af de hørte fil Gemiterne, Men om de nedſtam⸗ 
me fra Indien eder fra Arabien, hvilket deres Sprog fys 
nes at tilfjendegive, fan man er afgjore. Alerede tidligt 
vifte de fig ſom et Foli, der havde faſte Boliger og én vis 
Grad af videnſkabelig Dannelſe. Øe mofaife Efterret— 
ninger omtale Babylonierne ſtrar efter- Gundfioden og 
Hævner Nimrod ſom det forſte Riges Stifter i Babylon. 
Græferne have opbevaret og Nabnene Belus, Ninus og 
Semiramis bvilfe ſtildres fom fore te Endelig ver 
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Aaret 650 før Chr. fremtræder Babylon t fuld Glands, 
tinder Nebucadneſar erobrede Babylonierne hele Sydaſien, 
forſtyrrede Jeruſalem, underfaftede fig Tyrus og Phoeni- 
cien og grundede et Rige, der ftrafte fig til Bredderne af 
det middelandfe Hav. Babylon var Hovedffaden i dette 
Rige og berømt af fine Manufacturer og Kundffaber £ 
Yivonomie og Aſtrologie og af fin udmærfede Pragt. Yndb. 
vævede herlige Toier, af Hør, Bomuld og Gilfe. Lerdom— 
men var Preeſternes Eiendom; de faldtes og Chaldæer, — 
Efter Nebucadneſar forfaldt Riget lidt efter lidt indtil 
Cyrus indtog Babylon og forenede Landet med Perſten. Der 
havde ſamme Stjebne ſom Perſien indtil Muhameds Ef— 
terfolgere erobrede det 640 efter Chr. og byggede Bagdad 
ved Tigris 755. Her var Califernes Gæde indtil Mogo— 
fen Hulafu indtog den 1258. J Aaret 1534. faldt Bagdad 
i Tyrfernes Magt; den blev dem. vel frataget af Schach 
—— 1613, men de erholdt den igjen 1637 og. eie den 
endnu. 

Baccalaureunus fordum hos de Franſte en Adels— 
mand; der gav fig i Krigstjeneſte, men ei havde Formue 
nof fil at føre en Fane. Det var ogſaa en Titel paa 
Studerende ved et liniverfitet, naar de erholdt en vis 
Grad, der dog ei var fag meget ſom Doctorgraden. 

Bacehius, Baccheus, en Versfod, der bes 
ſtaaer af een Fort og to lange Gtavelfer (> — —). An— 
tfibåcehius eler Palimbacchius beſtager af 
to lange og cen fort Stavelſe. 

Baecehus, greſk Dionyfué, Vinens Gud, 
Ser vel var født af en dodelig Moder; men dog de udødelige 
Gjuder lig fra fin Fodſel. Dans Hiſtorie hører fil de meeſt 
indviklede t den græke Mythologie. Semele, Cadmus's 
Datter, der havde Omgang med Jupiter, bad ham, for⸗ 
fort af Juno, at han (fulde komme til bende i Guddoms 
Gtiktelfe. Zeus, ſom havde gjort den Eed af ville opfyl⸗ 

de hendes Begjering, kom fil hende i fin ſande Skikkelſe, 

men Semele fortæredes af hans Lyns Flammer. Zeus 
føgte imidlertid at redde fine Omfavnelfers umodne Frugt 

og giemte Foſteret i ſin egen Hofte. Derpag overgar han 

Zrengen til Hermes, der forſt bragte ham til Ino og Atha⸗ 

mas og fiden fil Nympherne af Nyſa, hvor han trivedes og 

vorte fil. Gom hans Lærer og Opdrager nævnes hans bes 

ſtandige Ledfager Silenus.  $ Seyfas Dale: var det, 

han opfandt af tilberede en Drik af Druer og lærte Men⸗ 

nefenc at plante Viinſtokken. For et at indfvænfe ſin 

Sofindelſe fil em lille Kreds, giennemreiſte han neeſten den 
bere da bekjendte Verden og udbredede fin Velgierning og fin 
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Dyrkelſe. Trukken af Løver (Andre mævne Pardere eller 
Tigre) begyndte ban ſin et Triumphtog lignende Reiſe med c£ 
ftort Folge af Mænd og Quinder, Satyrer Mænader og 
Silenus. Begeiſtrede af Gudens Nærhed, jublede de, ſpin⸗ 
ede Thyrſus, fværmede og dandfede omkring ham, bekrand— 
ede med Viinranker og Epheu; høit lød deres Evoe! Ele— 
laus! igjennem Bjerge og Dale og med denne Jubellyd 
blandedes Tonen af phrygiſte Floiter og hvirvlende Pauker. 
J Theben vilde man ei erkjende hans Guddom, eg Pen— 
kheus ruſtede fig endog imod ham. Bacchus beſtutte— 
de Hevn. Et vildt Raſerie drev Qbinderne af Huſene til 
Bjerget Cythæron, hvor de ſpormede omkring, men Pen— 
theus blev ſonderrebet af fin egen Moder og hendes Soſtre, 
da han. forefom dem, ſom et vildt Dyr. Paa ſamme 
Maade ſtraffede Bacchus Minyas Dattre, der er vilde 
heligbolde hans gefe med Raferie og Forvanding. Da 
han fatte over til Naxos, havde de tyrrhentfe Skippere 
iſinde af føre ham til Italien, da de af hans Purpurkappe 
flufteve at han var en Kongeſen. De fæntede ham, men 
Lenkerne faldt af ham, Skibet fod faſt midt i Havet, 
Ranter og Ephen omgav det, Guden forvandlede fig tiber 
Løve og Skibsfolkene blev raſende og ſtyrtede fig i Havet, 
hvor de forvandledes til Delphiner. Derimod belsnnede 

han dem, fom modfoge ham med Wrefrygt eg Gieſtfrihed. 
Midas, fom igjen tilbragte ham den bortkomne, troe 
Silen, udbad fig for denne Tjeneſte, at alt, hvad han rørte 
ved, forvandledes til Guld; derved. kom han i: Fare forat 
dør af Hunger og Tork, men Guden bjalp ham med det 
Raad at han ffulde bade fig.1 Paktolus, hvorved Ulykken 
ophørte. — Han elffede adffiltge, mén fun Ariadne, ſom 
han fandt forladt paa Naxos, blev hans Gemalinde. Bed 
ham blev hun deelagtig i Udødeligheden. - For at ſtaffe ſin 
Moder Semele ſamme Lykke, nedſteeg han til Underverde— 
nen og førte hende til Olympen,” hvor hun ſiden kaldtes 
Thyone. J den frygtelige Giganterkrig fægtede han: ſom 
Delt og reddede Guderne fra Fordervelſe. — Den Fare, 
fom truede ham i denne Lamp, undgik han efter nogles 
Beretning ved af forvandle fig til en Løve. Da han ſom 
Seierherre fumlede” igjennem Olympen tilraabte den rede 
dede Zeus ham glad: Evan! Euie! (Son, min Goon!) "en 
Hilſen, hvormed man fiden paakaldte Bacchus. Bi finde 
ham afbildet i runde, blobde og yndige Former, mere fig em 
fkjon Jomfrue end en Yngling. En eiendommelig PPry— 
delſe for ham er Pandebindet; det lange Bolgehaar er 
ſammenbundet bag ved eg omgiver af Epheu og: Brinfev. 
Gædvanlig er han nogens undertiden er en hviid Kapre 

fjodeslyſt kaſtet om hem ofte henger et Dyreſtind tvers 
ober hans Bryſt. Den ſtjeggede —— egentlig af 
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inde eller egyptiſk Oprindelſe. DE gyldne Horn (Sym—⸗ 
bolet paa ubetvingelig Kraft) paa Hovedet pleiede Græs 
kernes Kunſt almindelig at ftjule eller fod den fun ſtikke 
lidet frem. De Bacchus helligede Feſte, kaldtes Ba e— 
chanaliét, Diony ſier og i Almindelighed O v- 
gier, De holdtes ifær hoitideligt i Athenen, hvor man 
talte Aarene efter dem. Medens de varede vat den vins 
geſte Voldſomhed mod en Borger dedfkyldigz de fore Di- 
onnfier holdtes. om Forgaret. Det vigtighe ved Hoitiden 
beſtod i en Proceffion, ſom foreſtillede Bacchus's Triumph. 
Dermed fulgte det ovenfor. beffrevne Tog af Bacchanter 
og Bacchantinder, begeiſtrede af Viin, fværmende og, ſtoi— 
ende i toileslss Tummel. De vare mafÉerede, flædte i 
Hjortehuder, befvandfede med Epheu og bare i Haanden 
Drikkekar og Thyrſusſtave. Midt iblandt denne rafende 
Gværni, drog i kjon Orden, de af Phratierne (Borgerlau— 
gene) udfendte Chore. De bare paa deres Hoveder hellige 
Kurve med Frugternes Førftegrøde, Hager af forſtjellig 
Skikkelſe og andre hemmelighedsfulde Symboler. Dens 
ne Proceffion fÉeete fædvanlig om Natten. Dagen hellige- 
de man Skueſpil og andre Lyſtigheder. Alerede tidlig gif 
man i Bacchus's Theater, hvor deels Vaddeſtride af Cho— 
re i Muſik og Dands, deels nye dramatiſte Stykker op— 
fortes. Y hele Athenen herfkede Vellevnet og Overgiven— 
hed. Diſſe Foſte kom fra Grakerne til Romerne, ſom 
overdrev dem endnu mere indtil Senatet 557 efter Roms 
B. ved et Edift aldeles. forbød dem, — Foruden de fore 
———— gaves endnu andre til forftjellige Tider af 

aret. 

Baehylides, fra Øen Cos, den ſidſte af Græs 
fenlands 9 Lyriker, fom den alexandrinſke Canon evflærede 
for clasſiif. En Slægtning af Gimonides og Gamtidig 
med Pindar, fættes han og begge ved Giden ſom Digter. 
Hiro, ved hvis Hof han levede, agtede ham meget hørt, « 
Af hans Gange, Hymner, og Paauer ere fun faa Frag— 
menter tilbage; man finder mange Spoer af ham i Hora— 
zes Oder. Uden at befidde Pindars ſtormende Ørnedugt, 
——— han hverken Ild eller Kraft eller hoie og ædle Fo— 

e er. 

Baceio della Porta, mere bekjendt under 
Navnet Fra Bartolomeo di San Mareod eller 
Frate, fødtes 1469 i Savignano i Prato i Toſeana, kom 
meget ung til Floͤrents og lærte Begyndelſesgrundene i 
Maleriet af Coſimo Roſelli. Bed at ſtudere Leonardo da 
Vinei naaede han hiin Fjenne og fore Maneer, hiin Kraft 
Colorit og Omrids, der udmärker hans ſenere Arbeider. 
Forfort ved den fanatiſte Savansrolgs Fræfener, forlød 
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han alt for at følge ham og indſluttede fig med et fort 

Untal af fine Tilhængere i Kloſteret St, Marcus, da Sa— 

vanerola forfulgtes med væbnet Magt. Kloſteret blev 
formeligt beleiret, og Baceio gjorde det Lofte, at blive 

Munk, hvis han lykkelig undgik den truende Fare. Ifol⸗ 
e dette Lofte indtraadte han i Dominikanerordenen og 
aldte fig Fra Bartolomeo, Denne Begivenhed havve faar 

[ledes ryſtet ham, at han i fire Aar ci rorte nogen Penſel 
og fun paa Geiſtlighedens Begjering grebefat paa den igjen 

for at hellige den Andagts Gjenftande. De Malerier, 
han udførte i denne fidfte Periode, ere de fuldkomneſte; 
man har endog antaget dem for Raphaels Vorker. — Dens 

ne ftore Kunſtner kom'til Florents, hvor ban omgikkes me— 
get venſtabelig med Fra Bartolemeo, ſom lærte Perſpee— 
fivet af fin unge Ben og gav ham Underviisning ( Colo⸗ 
rit. øgle Aar efter beføgte Fra Bartolomeo Michael An— 
gelo og Raphael i Rom og havde den fjeldne Be Tedenbed 
at tilſtaae De overgik ham. Siden forfærdigede ban ad= 
ffillige Kirkemalerier, blandt hvilfe den hellige Markus 
pg den hellige Sebaſtian fortjene alle Kjenderes Beundring. 
Hans Stiil ev fireng og høj, men tillige behagelig & hans 
ungdommelige Figurer; bang Colerit har Kraft og Gland$s. 
han nærmer fig deri Tizian og Giorgione og i Farveblan⸗ 
Ding viger han neppe de bedſte lombardiſte Coloriſter. 
Sfær var han Mefter i at udfafte Folder. Han døde 1517 
dg havde adffillige berømte Difcipler, blandt hvilfe Fra 
ya ola-af Piſtoia arvede hans Tegninger. 

Baechiochi, (Felix Paſcal) født den 18de Mai 
1762 i Ajaceio i Corſika, hvor hans Fader var Oberſt. Dan 
Fom tidligt i Krigẽtjeneſte og ægtede Gonapartes ældfte 
Gofter Elifa. Derpaa blev han Oberſt for det 26de let⸗ 
te Infanterieregiment i Juni 1804 Præfident i Valgeolle— 

, giet for Ardenneder. Siden blev han Medlem af Senat . 
confervateur og Officeer af Wreslegionen. Bonaparte fore 
ærede fin Soſter Piombino, hvorhen Bacchiocht reiſte med 
fin Gemalinde, derpaa udnævntes han til Fyrſte i Lucca fie 
1806 Maſſa og Carrara ſom franfe Rigslehne. J Aaret 
1809 udnævnte Napoleon ham til Anfører for Tropperne i 
Tofcana, og fin Gafter fil Generalſtatholderinde med Ti— 
tel af Gtorhertuginde, Nu har han miftet baade fine 
Lande og fine Bærdigheder, 

Bachaumonst- (Francois le Coigneur) født i 
Paris 1624 og dade der 1702. Hans Fader var Parlas 
mentspræfident og. hans Gon blev tidlig anfat ſom geiſtlig 
Raad. Han tog Partie (mod Hoffet og ham fylder denne 
Faetion Navnet Fronde, da han engang fammenlignede 
den med Skoledrengene, fou i Pariſes Grave morede fig 
ved Sfyngen, ſtildtes ad ved Synet af Politiebetjenterne, 
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men kom ſammen, ſaaſnart de vendte Ryggen. Sam— 
menligningen fandt Bifald, og Mazarins Fiender kaldte 
fig ſiden Slyngefaftere (Frondeurs). Bachau— 
mont fandt ved diſſe Stridigheder ofte Leilighed fil at 
udtomme fin Bittighed i Epigammer mod Hoffet, . Efter 
Stridighedernes Bilaggelſe traf han fig tilbage for gand— 
ſte at følge fin Tilboielighed til Digtefunften, ſom han have 
de meget Talent for. Lighed i Smag, Chargeteer og Le— 
vemaade knyttede et inderligt Venſtab mellem ham og 
Chapelle og begge arbeidede i Falledsſkab pag hitn behage— 
lige Reiſebeſkrivelſe, ſom fandt ſaa meget Bifald blandt 
Venner af den lette fpagende Poeſie. Desuden har man fle— 

"ve Sange af ham af det lette muntre Slags, Leſevre de 
St. Mare har forauſtaltet en Gamling af dem, dog vover 
han er af. paaſtaage, at alle deres optagne Stykker ere af 
Baͤchaumont. 

Backhuhyſen, een af de beromteſte Malere af den 
næderlandfEe Skole blev født 1631 i Embden og vifte t fin 
Ungdom færvrdeles Anlæg til Skriven. fterat have. ar— 
beidet til fit attende Aar hos fin Fader, fom var Sekreteer 
hos Generalſtaterne, fom han til et Handelsbuus 1 Amſter— 
dam. Her begyndte han uden Anviisning med Vennen af 
feune de Skibe, fon anfom i Havnen. Diſſe Forſog fandt 
Bifald og bragte ham til gandife at opofre fig fil Maler— 
kunſten. Han fruderede Naturen med ſtorſte Iver og ſthe— 
de ingen Fare for at kunne iagttage frygtelige Naturſee— 
ner, Bed en. begyndende Storm beſteeg han tit et [et Far— 
tøj på iagttog med koldt Blod Bolgernes Bevagelſe, deres 
frygtelige Brendinger, og Stormen, der ſonderſlog Ski— 
be. De forFræffede Matroſer fatte ham ofte i Land imod 
hans Villie; ban ilede da uden at tale et Ord med noget 
Minugffe og uden af adſprede fig ved noget, hjem og ud- 
førte fine forhen udkaſtede Skizzer med beundringsværdig 
Noiagtighed. % dette Slags Malerie erhvervede han fig 
ſtor Fuldkommenhed. Flere KFyrſter beſogte hans Vark— 
ſted, og Peter den ſtore vilde endog tage Underviisning hos 
ham. Borgemeſtrene i Amſterdam overdroge ham gorfær- 
digelſen af et Soſtykke, fom de betalte med 1300 Gylden 
og i Aaret 1665 fendtes Ludvig trade, J alle hans Male— 
vier herſtede den ſtorſte Sandhed. Hans Farber ere for- 
træffelige og han forſtaager med fjelden Kunſt at efterligne 
Bandet og dets Bevægelfer; hans Fremſtillelſe af Luften 
er [et og uendelig mangfoldig. Backhuyſen forføgte fig og⸗ 
faa i Digtekunſten og gav Underpiisning i Skrioning, 
— han havde ſtor Ferdighed. Med diſſe Talenter for— 
andt han de elffværdigfe Egenffaber og nød fin Tidsal— 

ders Lærde og Kunſtneres Agtelſe. Hang Munterhed og 
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Sjels Styrke ſorlode ham ikke felv under de haarde Lidels 
fer, der i hang 78de Yar 1709 gjorde Ende paa hang fiv. 

—Baco (Frants) Baron af Verulam, Viſcount 
af Gt. Albans, Storſeglbevarer og Cantsler af Engel— 
land, et af de overordentligſte Genier, nogen Tidsalder 
Fan roſe fig af, hvid Hæder dog i. en Henſeende fordunkles 
af hang Characteers Svagheder og nogle tvetydige Hand— 
linger. Fodt i London 1561 gåv ban fra fin tidligſte Barn⸗ 
dom Pvøver paa en overlegen Aand. J en Alder af 13 
Yar fom han til Univerſitetet 1 Cambridge, hvor ban gior— 
de beundringsværdig hurtige gremÆridt i alle Videnſta— 
ber. For han var 176 Aar førev ban ct Bærf imod den arts 
HoteliTe Philoſophie, der fyntes ham mere Fiifet til at 
forvirve end opklare Aanden. Efter da berfende Skik, at 
Ynglinge, ber vare beſtemte til vigtige Embeder 1 Staten, 
fulde giare Udenlandsreiſer, gik den unge Baco med Ge— 
ſandten Sir Amias Powlet til Paris: denne fattede faa 
megen Ugtelfe for bam, at han fort derpaa fendte ham t 
et vigtigtigt YFrinde til Engelland, hvilket han udførte til 
Dronningens Tilfredshed. Derpaa gjeunemreiſte han En— 
decl af Frankerigs Provindſer for at lare at fjende dette 
Lande Sæder og Love. 19 Mar gammel ffrev han et Gært 
Dyer Europas Tilſtand, hvort har gav de meeft paafalden— 
de Hvøver paa fin tidlig modne Dommekraft. Hans gas 
ders Zoo kaldte ham tilbage til Engelland, hvor han ſtu— 
derede Lopkyndigheden med  faadan Iver, af han før han 
var 28 Yar gammel udnævntes til Dronningens overor— 
dentlige Raad. Midt under fine offentlige Forretninger, 
tabte ban aldrig den. engang fattede AIdee af Sigte, af 
forbedre Yhilofophrens Studium. Den Plads han beflæ- 
dede hos Dronningen, var mere hæderfuld end indbringen— 
be; hans Talenter og hans Forbindelſe med Storſtatme— 
fteren Lord Burleigh og dennes Son, Gir Robert Cecil, 
forſte Statsſekretair, ſyntes at aabne ham Udgang fil de 
vigtigſte Embeder; men Fiendffabet mellem Cecil og Gre— 
ven af Efer, Bacos Ben og Beſtytter, forhalede hans Be— 
fordring. Eſſex føgte at holde ham ſtadeslos ved at for— 
ære ham et Landgods, hvorfor Baco vifte fig meget tak— 
nemmelig. Men han forglemte ſnart, hvad han fyldte 
fin höimodige Velgjorer: han forlod ham ei allene, da 
han var falden i linaade, men traadde endog ukaldet 
frem imod ham, ved Proeeſſens Førelfe. Den almindelige 
Stemme hævede fig mod denne ſtjendige Utaknemmelighed, 
og Dronningen vifte fig ei tilboielig til at gjøre noget for 
ham. Efter diſſe Erfaringer ſyntes han t Parlamentet 
at vife en vedelig og værdig Opførfel. 1593 blev han valgt 
fom Medlem af Underhuſet for Grevffabet Middelfer og 
ſtemte for Folkepartiet mod Niniſtrenes Forholdsregler, 
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uagtet han ſtedſe blev i Kronens Tjeneſte. Han blev tø 
Gange heftet for Gjeld, faa forvirret var hans Finanſers 
Tilſtand. Jacob iſtes Regjering var ham gunſtigere. 
Denne Fyrſte, der vilde auſees for Beſkytter af Videnſta— 
berne, optog Baco med Udmarkelſe og ophøjede ham 1603 
Adelſtand. Baco vifte fig ved fin Opførfel i Pawamentet 
denne Udmærfelfe værdig, Det blev ham overdraget at 
jøre Kongen hoitidelige Foreſtillinger over de Undertryk— 
elfer, fom de kongelige Leverandører fillede fig og han uds 

førte fit Hverv med ſaameget Talent og Held, at han til 
fredsſtillede ſaavel Parlamentet ſom Kongen, Uuderhufet 
voterede ham en offentlig Takſigelſe, og Jacob den 1fte uds 
hævnte ham til cen af fine Raader med en aarlig Indkomſt 
af 40 Pund, . hvortil fnart fom en Penſion af 61 Pund. 
Hans Stilling forbedrede fig nu ſtedſe; han gjorde et får= 
deelagtigt Giftermaal, blev 1617 Seglbevarer, 1619 Lord 
Gtorcantsler af Engelland under Titel af Baron Berulam, 
hyilken Titel han næeſte Aar ombyttede med Titelen Viſcount 
af Gt. Albans, Nu befandt han fig i en Stilling, 
hvori han funde føre et mageligt og glimrende Liv, uden 
at vanære fig ved egennyttige Handlinger, Desuagtet 
hørtes ſtore Befværinger imod ham. Man anflagede ham 
for Pairernes Kammer at han havde folgt Embeder og 
Privetegier for Penge under Statsſeglet. Baco kunde ei 
veffærdiggjøre fig, bekjendte fine Forbrydelſer og dømtes 
fil en Pengeſtraf af 40000 Pund og til gængfel i Tower paa 
Kongens Saade. Desuden erflævedes ban udygfig til no: 
genfinde at beflæde noget offentligt Embede, fidde t Parla- 
mentet eller nerme fig det Sted, hvør Kongen holdt fit 
Hof. Vel var denne Dom retfærdig, dog fan der figes til 
hans Undffyldning, at hans Forbrydelſer et faa meget hav= 
de deres Aarſag i Hjertets Fordærvelfe, fom i en af andre 
misbrugt Charåcteerfvaghed. Adffillige Træf af Ædelmos 
dighed og Fafthed vife at han kjendte og agtede Døden. 
San blev den utro, fordi han manglede Kraft af afvife 
aͤndres uretfærdige Anmodninger. Han overlevede fit 
Fald fun faa Yar og dede 1626, — Det ev alerede antydet, 
at han tidlig fattede den Tanke at reformere hete Viden— 
fFabernes Syſtem. Herpaa gif alle hans Studier og Be— 
ftræbelfer ud. Han oͤverſage den hele Kreds af menneſke— 
lige Kundſkaber, underſogte de Forhold, hvorved de ere 
forbundne med hverandre og clasfificerfe dem efter den men— 
neffelige Mands forFjellige Evner. Deraf Inddelingen i Hu— 
kommelſens, Forſtandens og Indbildningskraftens Viden— 
ſtaber. Med Rette hår man faldet, Baco Erperimental- 
yhilofophiens Fader, thi han var den Forſte, fom følte og 
bevifte, at den eneſte Bel til Gandhed i alle Grene af de 
pofitive Videnſtaber, er Naturens Jagttagelſer. Han bes 
handler denne Gjenfand i fif Vork de dignitate et. augmen- 
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tis fcientiarum og novum organum fcientiarum. Hans om- 
fattende Aand havde fluderet de efte Videnſkaber, ſage, 
Faa hvilfen Hvide enhver flod, hvilke falſte Retninger den 
havde taget'og hvorledes den igjen funde bringes tilbage 
til Sandheden, Gom Metaphyfifer vifer han megen Sfarp> 
find. — Gom Yhyfifer var han paa Veien fil vigtige Op— 
dagelſer. Han havde opfundet en Slags pneumatiſk Ma— 
ſtine, ved hvilken han ſynes af være kommet pan Spoer ef— 
ter Luftens Elaſticitet og Tyngde, hvilfet Gallilær og 
Torrvicellé; fiden opdagede, | Om Legemernes tiltræffende- 
Kraft, ſom Newton ſiden heviſte, havde han de rigtigſte 
Begreber, Ogſaa ti Naturhiſtorie og Mediein havde ban 
Kundſtaber og har blandt flere Varker ſtrevet en Afhand— 
[ing over Livet og Døden. Retslæren havde han ftuderet, 
ei alene fom Juriſt men og ſom Lovgiver og Philoſoph. 
Hans moralTe Bære fermones fideles indeholder en Skat af 
den dybeſte Menneſkekundſkab, foredraget 1 en blomſtrende, 
kraftfuld Stiil. Gom Hiſtoriker har han et megen Værd é 
Henrik 7des og Henrik 8des Hiſtorie. Hans Sundftab i 
Antiquiteterne bebiſer hans Bære om de Gamles Viisdom, 
hvori han forklarer den gamle Tids Fabler ved ſindrige 
Allegorier. Kun t Mathematiken fod han tilbage, og 
denne Mangel maae man tilſtrive af han. vovede at beſtr— 
de det copernicanffe Syſtem. — J alle ovrige Dele af den 
mennefkelige GrandfEning havde han opfvinget fig fil en ſaa— 
dan Hoide at hans Samtidige ei vare iſtand til'at bedom— 
me ham. Han alene var fin Qommer og med billig Stolt- 
hed ſiger han i fit Teſtamente. „Mit Navn og mit Minde 
teſtamenterer Jeg til Udlandets Folkeſlag og fil mine egne 
Medborgere, naar nogen Tid er forbi.” Den ſtjonneſte 
Udgave af hans ſamtlige Bærfer udfom i Londen 1765 i5 
—— De ere ſtrevne deels paa engelfE, deels pag 
atin. 

Baco (Roger), en engelſk Munk fra det 13de Aar- 
hundred, der ved fit Genies Kraft hævede fig høit over fin 
Tidsalder og t flere Videnſkaber gjorde Opdagelfer, der 
ſkaffede ham de meeſt oplyſte Nationers Beundring. Han 
var født 1214 i Ilcheſter i Grevſkabet Sommerſet af en 
gammel og anſeelig Familie og helligede ſig efter de Tiders 
Smag, Kloſterlivet. Efter at have ſtuderet de forſte 
Grunde gif Roger til Univerfitetet | Orford og derfra fil 
Paris, hvor Lærde ſamledes fra hele Europa. Han gjorde 
udmærfede Fremfſkridt i alle fine Studier og erholdt den 
theologiſfe Doetorverdighed. J. Uaret 1240 vendte har 
tilbage fil Engelland, traadde ind i Franciſcanerordenen 
og nedſatte fig i Oxford. Phyſiken ſynes dengang at have 
været Syovedgjenftanden for hans Arbeider; men dette Stu— 
dium fordrede Hjelpemidler, ſom hang Formues Omftæn: 
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digheder ei kunde ſkaffe ham. Han fandt edelmodige Gi- 
den kabernes Venner, der ved frivillige Bidrag fatte bom 
iſtand til at kjebe Bøger, forfærdige Inſtrumenter og gjø- 
te de nødvendige Forſog. Medens han med Opmærkſom— 
hed underſogte Naturens Hemmeligheder, gjorde ban Ops 
dagelſer, hvis GivEninger vafte de Klogeres Beundeing, 
men forekom de. uvidende faa overordentlige, af de atifaae 
dem for Virkninger af Troldom. Til at. befordre denne 
Mening bidroge de ovrige Kloſtergeiſtlige, ſom med Miss: 
undelſe betragtede Baeos QOverlægenhed, — Desuden ſtod 
Roger i venffabelig Forbindelſe med Robert Greathead, 
Biſkop af Lincoln, en Fiende af Pave Innocens den abde, 
fon han offentlig erflærede for Antichriſt. Selv dadlede 
han hoit, mundtlig og ſtriftlig, de Geiſtliges, iſer Mun— 
kenes Upidenhed og ufædelige. Levnet og havde endog ſtrevet 
et Breb til Paven, hvort han foreſtillede ham Wødveindige 
heden af af reformere Geiſtligheden. Af Hevngjerrighed 
anflagede man ham ved Hoffet i Rom faavel formedelſt 
hans farlige og mistænfelige Grundſetninger, ſom for de 
overordentlige Ting, han foretog) fig og ſom man anfaae 
for Øjevelens Verk. Paven forbød ham, at lære ved Uni— 
verfitetet; men ſnart gif man videre, indfluttede ham 1 e£ 
Fengſel, hvor han var berovet al menneffelig Omgang, og 
hvov han manglede den nødvendige; Fode. Blandt de faa 
Klartſeende, dev beundrede Rogers Genie og beflagede hans 
Ulykke var den værdige Cardinal, Biſkoppen af Sabina, 
pavelig Legat i Engelland, der aldrig ſaaſnart havde beſte⸗ 
get den pavelige Stol, under Nabun af Clemens 4de, for 
han befriede den ZFængflede og tog ham under. fin BefEyttel- 
fe. Da Clemens forlangte en Samling af alle hans 
Skrifter, fErev Roger det under Titel af Opus majus ud⸗ 
komue Bær, fom han tilſendte Maven med fin yndede Di» 
ſeipel Johan af Paris. Hans Roe var fun af fort Varig— 
hed. Under Nicolaus zdie erflævede Franciſcanerordenens 
General, Hieronymus von Eſculo fig imod ham, forbød 
hans Skrifters Læsning og üdſtedede Befaling at fængfle 
ham, hvilfen Paven befræftede, Dette gangenffab vare» 
de t 10 Mar: forgjeves forſegte Baco, da Hieronymus var 
bleven Pave under Navn af Nicolaus 4, af overbeviſe ham 
om fin Uſtyldighed og fine Arbeiders Nytte ved en Afhand— 
ling over Midlerne at forebygge Alderdommens Spaghe— 
Dar. Efter Nicolaus 4des Dod erholdt, har efter nogle 
fornemme Engelænderes Forbon fin Frihed. Han begav 
fig igjen til Oxford, udgav 1291 fit Afrids af Theolog ien 
og døde et længe efter, nogle angive 1292, andre 1294. 

. Roger bifer fig + Gammenligning med fine Sømtidise, 
foin en overordentlig langt over fit Aarhundred frem a—⸗ 
gende Aand, uagtet han et gandffe kunde løsrive ſig fra 
fiu Tids Fordomme, Han trocde pag lde Viſes Steen og 
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paa Aſtrologien. Hans vigtige Ovfindelfe er Forftørver- 
ſesglaſſene. Desuden findes i hans SÉrifter mye og find- 
tige Gynsmaader af Optifen f. Ex. Straalebræfningen, 
Sſenſtandenes tilfyneladende Storrelſe ꝛc. Ved andve 
Gjenftande derimod forfalder ban til ſtore Vildfarelſer. — 
Nogle tilſtrive ham Opfindelſen af Krudtet, og man finder 
virkelig. at han befad mange for den Tid chemiſte Hemme— 
ligheder. Han taler om en uudfluftelig Ild, der ſandſyn— 
lig var et Slags Phosphor. Paa et andet Sted figer han, 
at man af Galpeter, og andre Ingredienſer fan tilberede 
en kunſtig Gid, hvormed man fan efterligne Torden. og 
Lynild; en Portion af denne Materie af en Tommes 
Gførrelfe, kunde behørig tilbereder under et ſtrakkeligt 
Knald, og en uhyre Lysning tilintetgjore en heel Hær og 
en Stab. - Paa et andet Sted figer han beftemt, at man 
med Salpeter, Svovl og Kul fan efterligne Torden og Lyn— 
ild. Ingen BidenTab var ham fremmed. Mathemati— 
ken, anvendt paa Jagttagelſer, auſage han. fom den eneſte 
Bei fil Naturens Erkjendelſe. Han ſtuderede flere Sprog 
og ſtrev Latin med for Elegans og Klarhed. En færdeles 
hædevfuld Erindring fortjene hans Opdagelſer af de Vild— 
farelſer, der fandtes i Calenderen, deres Aarſager og hang 
Forſlag af afhjelpe dem, hvori han fom Sandheden meget 
nær. San forfærdigede  felv en berigtiget Calender, 
hvoraf man gjemmevj cen Copie paa det bodleianfke Bibli— 
othek. 

Bade, Brugen af Bade taber fig i den høre Al— 
derdom. Allerede hos Homer finde vi Baden i Huus fom 
en almindelig GE,  Enhvev Fremmed blev ved fin An— 
komſt fort i et venfende og fyrfende Gad. Dette var den 
føre Modvendighed ved Bevortningen. Dog var Baden 
ei faa meget i Brud + den here Oldtid fom den blev fiden, 
da, man. deels [od indrette Badefamre i fit Huus, deels 
brugte offentlige Bade. Diſſe våre hos Grokerne almin— 
delig forenede med Gymnaſierne, fordi man plejede at bruge 
dem efter Hpelſerne. J deres Overdaads Periode, efter— 
lignede Romerne heri Græferne og opforte prægtige Bade, 
ſaavel fil privat ſom offentlig Brug. Den hele langagtig 
Dannese Bygning havde to Afdelinger, den ene for Mands 
folk, den anden for Fruentimmer. Man kunde i begge 
fane koldt eller parmt Bad, De varme Bade i begge Af— 
delinger ſtodte til hinanden for af de kunne varmes i Fæl- 
ledsſfab. J Midten af hele Bygningen i Kjelderetagen 
var Hedekammeret, hvorved Vandet til Badningen var— 
medes og tilligemed Gulvet af de vedliggende varme Bad— 
ſtuer. Derover fandtes et Bærelfe, hvori tre Kobberkjed— 
ler vare murede ſaaledes over hverandre, at den nederſte 
fod umiddelbar over Ilden, den anden over denne og den 
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tredie over den anden, - Sagledes havde man i den under- 
ffe kogende, i den anden lunkent og i den tredie koldt 
Band, Bed Rør, forſynede med Haner blev Bandet ledet 
fra diſſe Kjedler i de vedliggende Badſtuer, men Bandet 

erſtattedes ſtrax fra en Bandbeholdning. Ved Siden af 
Hedekammeret vare fre Bærelfer, for det hede, lunkne og 
Folde Bad. Badſtuerne havde i Grunden et muret Bas— 
fin, hvori fandtes Sæder og rundt. om hvilfet gik et Gal— 
lerie, hvor de Badende opholdt fig før de ſteeg ned i Ba— 
det, ſaabelſom Betjenterne. Desuden havde man og et 
Bærelfe til Svedebad, hvilfet hededes ved Varmeror og 
kaldtes Laconieum. Dette Kammer havde oventil en 
Aabning, hvorigjennem Lyſet faldt og hvor man havde en 
Luge, der funde lades op og fil for effer Omftændigheder- 
ne at forøge eller forminofe Varmen. Til Afflædningen, 
til at gjemme Kladerne og fil af falve fig efter Badningen 
fandtes færFildte Bærelfer, videre (fode og Spadferegange, 
bedæffeje Lobebaner, Sale til Boldſpil og Haver i For= 
bindelfe med dem, Et offentligt Gad lignede £ fit Udvor— 
tes et vidtløftigt Pallads og var indvendig forfynet med 
de koſteligſte Mobler og alle til Bequemmelighed og Velbe— 
hag hørende Gjenſtande. Romerne, der fredfe mere forfi- 
nede deres Nydelſer ledede Havpvandet ind i Badene, be— 
tjente ſig af Sneen fra Bjergene og udvidede diſſe Indret— 
ninger paa en Maade, der endnu t Ruiner afnoder ogs Be— 
undring og Forbauſelſe. Hos de Nyere har Brugen af 
kunſtige Bade været mindte almindelig. Blandt Euro— 
wæerne er det egentlig fun Rufferne, der have eane Bade— 
anftalter, der hele Aaret igjennem beføges af alle Folke— 
claſſer. Det rusſiſte Bad beſtaaer af een eneſte Gal, bygget 
af Træe; i denne findes en mægtis'Metalsvn bedekket 
med Kieſel for at forøge Heden, Rundt omkring findes 
brede Benke. Bed Indtradelſen finder man fig faae 
ledes angrebet af Hede, at, hoo der ef er vant dertil, 
Fun nogle Hieblikke fan udholde denne Tilſtand. Men 
de, ſom ere iſtand til at holde ud, flæde fig af og ſtrokke fig 
hen paa cen af BGænfene paa en derover lagt Madraffe. 
Mu gydes koldt Vand paa den gloende Kieſel, hvoraf vie— 
blikkelig ubgaaer en tyk, heed Damp, der indTutter den - 
Badende og ſaaledes ophidfer ham, af Sveden bryder frem 
over hans hele Legeme, For af vedligeholde Dampene, 
gydes hver 5 Minuter nyt Vand paa Kieſelen. Thermo— 
metret ſtiger almindeligt i diſſe hede Dampe fra 40 til 45? 
SØeaumur. Har Ruſſen paa denne Maade nydt fif Bad, 
lader han fig pidſte med blodgjorte Birkeriis, rive med 
Gæbe for at formindffe Sveden og derpag vaffe med lun— 
kent oa endeligt med koldt Vand. J Mangel af foldt 
Sand fpringer han vel og lige efter dette Svedebad ud i 
en Flod eller Park eler ſtrekker fig i Sneen. Den fornem | 
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me Ruffer tyder derpaa en Drik af engelſt Ol, hvid Vün, 
rifter Brod, Sukker og Citroner. Den gemeene Ruſſer 
derimod drikker, efterat have affjølet fig t Gneen, nogle 
Glas Brendeviin og gager igjen til fif Arbeid, Ruſſerne 
betjene fig meget hyppigt af Bade; de ere en Nodvendig⸗ 
cd for Folket pg man fan træffe dem i enhver Landsbye. 
ignende Bade finder man og i Finland. — Hos Aſigterne 

ere Badene ligeledes i almindelig Brug. Bit indffrænfe 
os her til nogle Efterretninger om de tyhrkifke og indiffe Bar 
deanftalter, Tyrkerne ere ifølge deres Religion forplige 
tede til at vaffefig daglig gjentagne Gange; desuden maae 
og Mænd og Ovinder under viffe Omſtæendigheder og til 
viffe Tider bade fig. Derfor findes og i enhver Stad til— 
ligemed en Moſchee ét offentligt Bad, og rige Privatper— 
foner have desuden egne Badeanſtalter, udſmykkede med 
alle Gjenfande for afiatiſt Yppighed. Men foritden de 
varme Bade have Tyrferne og de Gamles førre Bad. 
Bygningerne, hvoraf de betjene fig, ere af Steen og ins 
deholde dere Bærelfer , hvis Gulv er belagt med Marmor— 
plader. Diſſe Bærelfer opvarmes ved Ror, ſom gaaer 
igjennem Væggene og leder Varmen allevegne omkring. 
Efterat man har afflædet fig i ct eget Verelſe, indhyller 
man fig i eg Bomuldsklæde, fager Træføjder paa for at 
bevare Fødderne mod Gulvets Hede og gaaer i Badeværel« 
fet. Den hede Luft frembringer ſnart en almindelig 
Svpeed, hvorpaa man vaſtes, tørres, kjemmes og rives 
med et uldent Klæde; tilſidſt bliver Legemet beftrøget med 
Gæbe eller en anden Huden gavnlig Salve. Efter dette 
Bad hviler man ud påa en Seng og drifter Cafe, Sorbet 
elev Limonade. De ftyrfiffe Fruentimmer bade fig paa dene 
ne Maade dagligt; Mændene noget ſjeldnere. — Af et 
gandfe eget Slags ere de indife Bade, hvorover Anque— 
til gjør følgende Beſktrivelſe. Badbetjentene udſtrokke 
den Badende paa ét Bord, overgyde ham med varmt Vand 
og begynde derpad at tryffe, preſſe og træffe haus hele 
Legeme med en beundringsvordig Ferdighed. Alle Lem— 
mer udvides og bevæges, Derpaa fager Opzarteren em 
Haardug og river det hele Legeme” dermed indtil han felø 
næljten fbeder derved, afriver den haarde Hud paa Fodder— 
ne med Bimſteen, falver den Badende med Sabe og vellug— 
tende Sager og ender med at flippe hans Skjeg og Haar. 
Denne Behandling varer omtrent fre Qparteer og mar - 
føler fig efter famme fom nyfødt. En Folelſe af uudſige- 
lig Velbehag gjennemtrænger det hele Legeme og oplører 
ſig i en ſod Gøvn af nogle Timer, — Hos os have vo fun 
Bade i medicin Henſigt. Man har Gade af forFjellige 
flydende Materier med Tilfætninger af Planter, Minerali— 
et 2c. Desuden gives der Jord- Sand- Luft - Damp og 
electrife Bade, De anvendes ſnart paa hele Legemet, 
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ſnart paa en enkelt DOeel. J ſidſte Tilfælde bruges Styrs 
tebade, Sproitebade, Dryppebade, hvis Virkning ev øre 
blikkelig og meget gjennentrængende. - Styrtebade brus 
ger man almindelig ved Gale; Dryppebade for af give 
lamme Dele nyt Liv. Bed Bad forſtaae vi almindeligt 
mineralfe Bade. Diſſe udfpringe for det meſte af Jorden 
og have en naturlig mineral Tilſetning. Paa flige 
Steder har man gjerne Anſtalter fil af ſamle Bandet og 
til Brugen af det, ligeſom der og er førget for Bolig og Be— 
gvemmefligheder til de Syge. Ved diffe Badſtuer forſam— 
les Syge og Gunde; de fornøie fig ved gjenfidig ſelfabelig 
Omgang og ved mangehaande Forlyſtelſer. Det behagelige 
Liv, man fører, bidrager i Forening med Badet til at 
gjengive de Syge deres Sundhed, ; 

Baden, et Storhertugdom i det ſydveſtlige TydE- 
land, mellem Rhinen og Wuͤrkemberg. De badenfe Lan— 
de have fiden den franſke Revolutions Udbrud faaet bety— 
delig Tilvært, Ved Lunevillefreden fif Markgreven af 
Baden Titel af Churfyrfe; ved Presburgerfreden bleve 
de badenfe Lande forøgede fil 289% Mile med 1 Mill. 
Indb.;  Chuvfyrgen ſik Titel af Storhertug" og til- 
fraadte Rhinforbundet. Senere forenede det fig med de 
øvrige Allierede mod; Frankerig og tragdde igjen ind ſom 
Medlem af det tydſke Rigslegeme, og ſtal i Krigstider le— 
vere et viſt Antal Tropper til Rigets gorfvar. Baden ho— 
rer til Tydſtlands meeſt frugtbare og dyrkede Lande. Na—⸗ 
turprodukterne ere Korn, Kjokkenverter, Frugter, felv Cas 
ſtanier og Mandler, Viin, Hor, Hamp, Humle, Tobak, 
Krap, Giove med betydelige Tjerebrænderier og Potafke— 

fyderier, Ovæg, Faar, Fugle, Fiſt, Perler, Sølv, Kob— 
ber, Jern, Blye, Kalk og Alabaſt, Leerjord, Torv, Kjok⸗ 
kenfalt, dog et tilſtrekkeligt, Steenbrud, Mineralvande ꝛc. 
Der findes Linned- og Bomuldsmanufacturer, Tobak- fæs 
der- Fajance- Metal- og Glasfabriker, Chryſtal-og Gras 
natflibevier, Treuhrene finde Afſetning i alle Verdens— 
dele. Hele andets Hovedſtad og Storhertugens Refidens 
er Carlsruhe. Den nuvætende Storhertug heder 
Carl og nedſtammer fra Greverne af Zaͤhringen. Under 
avnet Baden gives der en Mængde Sfæder: Baden i 

Baden, Schweitz, i Pſterrig 1. 

Baden Baden (Ludvig Wilhelm 1fe, 
Markgreve af) blev født i Paris gde Apr. 1655 og holdt over 

Daaben af Luͤdvig 14de. Prindſeſſen af Carignan, hans 
Moder, vilde opdrage ham i Paris, men hans gader og 

Farfader toge ham hemmelig bort, for af ban funde til— 

bringe fin Barndom blandt det Folk, ban engang ffulde 
regjere over. Gin forſte Kvigstjenefe gjorde ban under 
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Montecueuli mod Turenne, i Feldttoget iElſas hvor. Tur 
venne faldt. Prindſen af Baden fif Ordre at forurolige 
den franfe Armees Tilbagetog, hvilfet han og gjorde med 
Held indtil Condé paatog fig Commandoen. Montecucu= 
It tog fin Affkeed og Hertugen af Lothringen traadde i hans 
Sted, Ludvig commanderede under ham indtil reden é 
Nimwegen og vendte 1678 tilbage til fit Markgrevſkab, 
Da Kvigen udbrød mellem Øferrig og Tyrkiet, begav bar 
fig med et Troppecorps til Wien, ſom Tyrkerne dengang 
beleirede. Hertugen af fothringen og Kong Johan So— 
hicEy af Polen kom Staden til Undfætning, og det lykkedes 
Prindſen af Baden ved et Udfald at forene fig med dem. 
Staden -blev undſat, Tyrkerne bleve flagne og traf fig & 
Uorden tilbage, ved hvilken Leilighed Ludvig erholdt ad» 
killige govdele over dem, Da en nye Krig opfom mellem 
Frankerig og Hſterrig, beholdt ban Commandben ved Doe 
nau og [log Tyrkerne den 24 Sept. 1689 ved Nisſa og 
den r9de Hug. 1691 ved Salankemen. %Waret 1693 
blev han faldt til Schwaben for af ſtandſe de Franſkes 
Fremgang; han tog Heidelberg” tilbage. og begav fig der— 
van til Engeland for at aftale Krigsoperatidnerne mod 
Frankerig med Kong Wilhelm zdie. J Feldttoget 1694 
vifte han megen Virkſomhed uagtet han leed meget af 
Gigt. Da Johan SobicEn døde; føgte Iban at blive Kon- 
ge i Polen, men Auguſt den æden af Gadfen blev ham fo— 
retrukken, hvorpaa Markgreven eſter Freden til Ryswick 
begav fig tilbage til ſine Lande. Den ſpankke Succesſions— 
krig tillod ham et længe at væve rolig. J Spidſen af em 
keiſerlig Armee indtog han Landau efter den tapreſte Mode 
ftand. Hav 1703 viſte han fit Talent i Beleiringskunſten 
ved af anlægge de berømte Linier ved Stolhofen, ſom ſtrak— 
fe fig fra Schwartzwald indtil Stolhofen ved Rhin. Dog 
var han et forreſten meget heldig; da ban blev flagen ved 
Friedlingen og Hoͤchſtedt. Efter af have gjort 26 Feldttoge, 
ledet 253 Beleiringer og leveret 13 Slag, døde han i Ras 
ffadt den 4de Januari 1707, Landet. fom havde lidt me- 

get ved Krigen, fom derpaa under Ludvigs mindregarige 
Gan Ludvig Georg 1fte, hvis Moder Franeiſta Sibylla 
Auguſta bragte Landet fil at blomfre, 

Baert (Jean) født i Duͤnkirchen 1651, ſom Son 
af en ſimpel Fiſter, udbredte fin Roes over hele Europa 
ved fine modige og tapre Bedrifter. Hans lave Fødfel var 
Aarſag t af han altid vite Mangel paa finere Dannelſe, 
men beholdt tillige em overordentlig Ligefremhed. —- Ludvig 
14de giorde meget af ham, og den franfe Marine Fyldte 
ham for en ſtor Deel den Agkelſe, hvori den ſtod hos andre 
Nationer. vaa den Tid. Engang var Gaert + Verſailles 
og Kongen ſagde til am; Jean Bagert Jeg har gjort dig 
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til Unfører for en Eſtadre!“ Deri har deres Majehæt gjort 
vel; „var Svaret. Hoffolkene loe herover, men Ludvig 
fagde fil dem: dette er en Mands Svar, der foler fit 
Værd.” Han tilføjede Enaelænderne og Hollænderne be— 
fydelig Skade, opbragte deres Skibe og gjorde en Land» 
gang ved Nebkaſtle. J Aaret 1692 mødte: ga) én holland 
Flaade der kom med Korn frå Hſterſoen, han flog Konvoy— 
en ogifig 16 Skibe. Da Frankerig manglede Korn i Mas 
vet 1694, lykkedes det ham uagtet Englændernes Paa— 
paffenhed flere Gange at lade Skibe løbe ind i Duͤnkir— 
kens Havn, ladne med Korn, — Freden til Ryswick ſat— 
fe Maalet for hans tappre Bedrifter og han døde t fin Fo— 
NES — da den ſpanſke Succeſionskrig vår ifeerd med af 
tyde ud. i 

Bagdad, et tyrkiſk Paſchalik i Aſien, der aar— 
lig indbringer 72 Mil. Pjaſtre og har en Krigsmagt af 
30000 Mand. Hovedſtaden af ſamme Navn, bygget af 
den abasſidiſke Chalif AL Manfur, ligger ved Tigris, 
har for det meſte Hufe bygget af Muurſteen og trange Gas 
der, men fEjønne Moſcheer, Karavanſerais, Bazars 26. 
Der findes Silfe- sg Bomuldsmanufacturer og drives Han— 
bel med Silke, perfiffe Apothekervarer, indiſte Stoffer og 
Schawler. Perferne, fom Staden engang tilhørte, gjøre 
mange Balfarter dertil, fordi Propheten Ali har opholdt 
fig der, 1638 blev Bagdad indtaget af Thrkerne, medens 
den vperfifke Konge vår i Krig mods Indien. Den iſte Mai 
1761 ødelagdes en flor Deel af Staden ved et YordfEjelv. 
Det gamle Bagdad; engang Califernes Reſidens laae ved 
Veſtſiden af Floden, hvor man endnu finder Ruiner af den. 

Bagrathion (Fyrf) anfåaes for een af de ta— 
lentfuldeſte Feldtherrer ved den rusſiſfe Armee. Han deel— 
tog i den polffe Krig i Aarene 1792 og 1794, udmærfede fig 
ved flere Leiligheder og erholdt Bevifer paa Catharina 
den bens Erfjendtlighed. 1799 commanderede han under 
Suwarow t Italien og vifte igjen megen Indſigt og perſon— 
lig Tapperhed, fornemmelig i Slagene ved: Adda og Tre— 
big. -1805 anførte han det hele rusſiſte Korps, der kom 
Oſterrigerne til Hjelp mod de Frankke, blev indfluttet ved 
Juntersdorf den 160e Nos. af Prinds Murats Korps, 
men flog fig tappert igjennem med Bajonetten, forenede 
fig den igde Sov. med General Kutoſows Armee ved Wi— 
ſchau og bragte endog, ſtjont ei uden. betydeligt Tab, 
itogle Trophcer med fig. Han tidmærfede fig Ligeledes £ 
Slaget ved Auſterlitz, hor hans Diviſion kvjften var den 
eneſte, der fægtede med noget Held. J Feldttogene 1806 og 
1807 anforte han den tusfiffe Armees Avantgarde og maatte 
udholde flere Angreb af Fienden. Bed ham gjordes For— 
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flag til Vaabenſtilſtand, hvorpaa Freden i Tilſit fulgte. 
Derpaa eommanderede han den Rusfife Armee i Zinfand 
mod de Soenſke. % Feldttoget 1812 anførte han een af 
Veſtarmeerne, og, ĩ det mordere Slag ved Moſaiſt der 
venſtre Floi; her blev han efter de meeſt udmærfende Bevis 
fer paa Mod og Duelighed, dødelig ſaaret og døde fore 
derpaa af fine Saar. BE 

B&Bahamagserne ogfan faldet de [ucaiffe, 
kigge N. for de ſtore Antiller mellem 21 og 279 9%. B. og 
53 til 629%. Længde, Deres Antal beløber fig til nogle 
hundrede, af höoilke de fleſte ere Klipper der rage frem 
over Havfladen. Den ſtorſte er Bahama, af hvilfer 
de øvrige have Navn, men den meeſt befolfede er Prov i= 
dDence, omtrent 8 my Mile ſtor. Spauierne, fom under 
Columbus opdagede diſſe Øer, agtede dem fun lidet, dø 
"vigtigere Lande beffjeftigede deres Opmærffombed. Ale— 
vede i Uavet 1672 og fiden 1708 gjorde Engellænderne 
Forſog paa af bemægtige fig dem, men bleve begge Gange 
fordrevne af Spanierne. Endelig lykkedes det dem at 
faae faft Fod 1719. Soroverne, ſom diffe Øer hidtil have 
de å hødjs til Opholdsſted, bleve fordrevne og Engellændere 
ste beholdt Øerne, De aldſte Indb. ere Bilde, hvortil 
fiden ere fomne Europæer og Øtegre, Den hele Folfemænge 
de anſetter man til omtrent 6000. 

Bahrdt (Carl Frederik), een af den nyere Tids 
mærkværdige Theologer, faavel med Henſyn til hans 
Charaeteer og Meninger, ſom fil hans. Levnetsomſtændig— 
heder, blev født 1741 i Biſchofswerda i det Meisniſke. 
Sans Fader, en værdig Geiſtlig, gav ham den forſte Une 
derviisning, hvorpaa han gif til Univerfitetet- i Leipzig. 
Udruſtet med fjeldne Evner, udmærkede han fig blandt fine 
Medſtuderende, men denne tidlige Udmærfelfe avlede em 
Urolighes- og Flygtigheds Aand, der havde en ffadelig 
Sndflydelfe paa hans hele fitterære Lobebane. 1762 blev 
han Kathechet t Leipzig, faa Yar efter blev han fin Fader 
fubftitueret og tillige overordentlig Profeſſor i den bibelffe 
Philologie. Han havde -alerede dengang udgivet nogle 
theologife Skrifter, hvori man finder Spoer af den Aand, 
fon fiden udmærfede ham. Mere Roes erhværvede han fig 
ved fit Talent ſom Talev, men en Ungdoms Udfvævelfe, 
der blev befjendt ved fine Felger, nodte ham 1768 at fore 
lade Leipzig. Han begav fig til Erfurt, hvor han bles 
anſat ſom Profeſſor i Philoſophien og de hebraiſte Anti— 
quiteter. Aaret detnaa tog han den theologiſte Doctor— 
grad I Erlangen. J Erfurt ſkreb han Forſog til et Syſtem 
t den bibelſte Dogmatik og et anonymt Sk under Tis 
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tel: den ſtumme Patriots Onſker, to Varker, hvori ban 
udviflede fine heterodoxe Grundfæfninger og paadrog fig 
heftige Stridigheder. Det theologiſte Facultet i Witten» 
berg fordomte hans Lære ſom kigtterſkt, hvorimod Facul⸗ 
tetet i Goͤttingen ſogte at mægle Fred. Han blev ſnart 
Fjed af fit Ophold i Erfurt, gif 1771 til Sieſſen, hvor ban 
holdt thedlogife Forelæsninger og præfede med Bifald. 
Men hans heterodoxe Meninger og Geiſtlighedens Had, 
indviklede ham i nye Strid, og hans perfonlige Opforſel, 
der aldrig var regelmæsfig, ſtildte ham ved den offentlige 
Ugtelfe. Han havde alerede i Sinde at forlade Gieſſen, 
da han 1775 blev faldet til Marſchlins i Graubuͤnden for 
der at foreffaae ct Opdragelſesanſtalt faldet Philanthropin. 
Kun eet Aar blev Han der. Utilfreds med Chefen for In— 
ſtitutet, greb han den forſte Leilighed at komme derfra og. 
gif ſom Generalfuperintendent til Turkheim. Efter fore 
Tids Forløb gif han derfra og lod fig indrømme det ubes 
boede Slot Heidesheim ved Worms for af oprette et Slags 
Philanthropin. Denne Anſtalt beſtod ikke længe: Bahrdt 
gjorde forgjeves en Reiſe til Engellaud og Holland for af 
fane Elever, En uforudfeet Ulokke ventede ham paa Zils 
bageveien. Hang giender havde udvirfet en Sentents fra 
Rigshofraadet, hvorved han erflætedes udygtig til at for 
reſtaae noget geifiligt Embede og han maatte heller ikke 
udgive noget i Trykken i hele det tydſte Rige, før han hav⸗ 
de tilbagefaldt fine forhen yttrede Meninger. Bexovet 
alle fine Embeder og tvungen til at forlade Tyodſtland fandt 
ban Tilflugt i Kongen af Preuſſens Lande. Bahrdt begav 
fig 1779 til Halle, hvor han udgav fin Troesbekjendelſe, 
hvori han ligefaalidet fom før ſtaaner Orthodoxie og Gesft= 
lighed. Hang Lære var reen Deismus, ſom fornemmelig 
forfaftede Miraklerne. — Heller iffe hørte Sjelens Udede— 
lighed til hang pofitive Setninger. Bahrdt læfte i Halle 
øver Philoſophie, Rbetorik og de gamle Sprog og forte 
fatte tillige fine theologiffe Arbeider. Hans Rygte fkaffe— 
de ham Tilhørere, men hans urolige og polemiffe Sinde⸗ 
laug paadrog ham nye Ubehageligheder af Geiſtligheden. 
Han forlod Staden og levede pag et. Vünbjerg uden for 
famme. Her holdt han et Slags Vertshuus og famlede 
en ſtor Mængde Gjeſter. Men to Skrifter, Gang Religi—⸗ 
onsedikt en Paſquil og den tydſte Union, hvori fan gjør 
Forflag fil en reliaigg Forbindelſe, foruroligede ſaavel 
Theologerne ſom Regjeringen og paadrog ham fo Aars 
Faſtninggarreſt i Magdeburg. Kongen indffrænfede dene 
ne Tid til det Halve, vg- Bahrdt benyttede dette Aar til 
at fÉrive Hiftorten om fit Levnet og fine Meninger. Efter 
erholdt Frihed levede han ligeſom før ved Halle og dede 
1792. — Bahrdt talede og ffrev med indtagende Lethed; 
det manglede ham heller ikke paa Varme og Eftertryk. 

' 
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ang Still var elegant og bans VEF Foredrag bes 
Ageligt og fandt. Gelv hans lardeſte Værfer forraade 

fun ufuldffændige Kundſtaber. J bele fir fiv manglede 
an den Stilhed og Uandsroligbed, uden boeilken man ei 
n fludere med Held. Ved Øvelfe i Defputeren havde 

han gjort fig fortrolig med viſſe Gider i Theologie og Kris 
tif. Unægtelig havde ban en betydelig Indihdelſe paa 
fin Tids religioſe Meninger og Gynsmaader. 

i N 

B&Bailln (Jean — Denne berømte Mands 
Pevnet deler fig i fo meget fotſtſellige Perioder; den orſte, 
Beliøes Bidenfaberne, dar rolig, Iyffelig og hæderfuld ; 
em anden, opofret Gtaten, var fuld af liroe og Medgang 

og endtes med Guillotinen. Baillh var fedt « Paris 1736. 
Hans, Fader, Opfungmand ved det kongelige Billedgalle⸗ 
rige, beſtemte ham til Maler, men hang naturlige Tilbøies 
lighed drog ham fil Widenfaberne. Hans førfie Forſog 
vare i Digtekunſten. Selſtabelige Forbold førte ham fam« 
men med Lacaille, bvig Venſtab, Underviigning og Exem— 
pel vandt bam gandffe for Afronomien. Han forfattede 
adffilljge afironomife Varker og traadde ved Lacailles 
Ded 1763 iUfademiet, Foruden affronomifte Varker ſtrev 
han fovtalev over adffillige beremte Mænd ſom Pierre 
Corneille, Leibnitz, Moliere, Cook, Greſſet og Lacaille, 
hvilfe bleve meget gunftigt optagne og bragte ham paa den 
Beflutning at bearbeide en videnkabelig Gjenfand, der 
Hunde behandles i et ffjent Foredrag oy fiffre ham litteraie 
Hæder, bvorefter bøn ifær frabte. Han valgte Aſtrouo⸗ 
miens Hiſtorie, fom ban afbandlede + s Bøger. Dette 
Vark blev optaget med almindeligt Bifald og var Aarſag 
i, at det franfe Afademie-valgte ham til Medlem i Tres- 
fans Sted 1784. Samme Aar blev han Medlem af en 
Commitfion, der af Regjeringen blev nedfat for at bedøm» 
me Virkningerne af den byrife Maguetisme, ſom Mesmer 
bavde opdaget ; Bailly udgav en dobbelt Beretning hetom. 
1785 blev ban Medlem af Academié des inforiptions øg det 
følsende Bar udgav ban fin vigtige Beretning om Hoſpita⸗ 
lers Oprettelſe. Pludſelig rev nu Revolutionen ham ud 
af den lykkelige, videnfabelige Roligbed, ſom han ned 
med almindelig Ugtelfe, og flyrtede ham i en Ufgrund af 
£Lidelfer, Da man i Paris 1789 valgte Deputerede til 
Standernes Forſauling var Baillh cen af de førfe, der 
valgtes, eg i Forſamlingen felv udnævntes fan til Vræfis 
dent, Han beholdt denne Plads, da tredie Stand havde, 
conſtitueret fig til Nationalforſamling og ban præfiderede & 
den beremte Fotſamling Boldbuſet 20 Junt 1789. da alle 
Mediemwmer ved Eed forbandt fig til ci at filled ad, for 
Franterig havde faaet sn noge Conn: Den 16 Sus 

2 
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fi blev Gailly udnævnt fif Maire af Paris,” Han foreſtod 
Dette Embede med fin fædvanlige Redelighed og Uegennyt— 
tighed. Efter Kongens Tilbagefomft fra Varennes vilde 
de tørige Revolutionære, at man Fulde affætte ham. Ba— 
ilp begav fig. ledfaget af Nationalgarder fil Marsmarken 
pg befålede de Urolige af ſtilles ad; pag Vagring lod han 
dem adſplitte. Siden tog han fin Afſteed og begav fig paa 
Bandet i Egnen af Nantes. Da han her et længer havde 
noget ſikkert Opholdsſted, fEreo han til fin Ven Laplace og 
foreſpurgte fig om han ei kunde være fiffer i Melun. La— 
place foarede, at han funde fomme og fage Pladé f fang 
eget Huus. Nogen Tid efter fon en Deel af den revolu— 
tionære Armee til Mefun. Herom underrettede Laplace 
Bailly, fom desuagtet vovede fig derhen. Han blev ſtrax 
kjendt, og, uagtet Øvvigheden vilde fat ham i Frihed, før 
maacde den Intet mod Pebelens Raſen. Han blev bragt 
fil Paris, hvor Revolutionstribunglet den 11te Nov. 1793 
demte ham til Dode. Danés Forbrydelſer vare hans før 
omtalte Opforſel paa Marsmarken og den Aabenhiertig— 
hed, hvormed ban uftrede fig om dej ugrundede Klagepunk— 
ter med Dronningen. Den 12te Nov. førte man ham til 
Retterſtedet. Den rode Fane, ſom han havde ladet plan- 
te paa Marsmarken, var befæftet paa hans Karre og en 
Hob Ryggesloſe forfulgte ham med Skjeldsord, medens 
Der faldt en fold Regn. Fra Revolutienspladſen (læbte 
man den Alykkelige til Marsmarken, hvor man antændte 
Fanen for ham og faftede den brændende paa ham. Overvæl- 
det af Mishandlinger faldt han i Afmagt. Da han var 
kommet til fg felv igjen, og hans five Lommer uvilkaar— 
Fig ſtjelvede, raabte Cen af Bodlerne: „Du ſtjelver Ba— 
ilky.“ Ja, jeg ſtjelver, fvarede Oldingen, „men af Kul— 
De,” Han troede nu at have naaet Maalet paa fine Lidel« 
fer, da man nedrev Schaffottet for ei at beſudle Mars— 
markens Hellighed med en flig Forbryders Blod. Man 
opreifte det over eir Moghob og her fif han endelig Dods— 
hugget. Der ev udkommet to Vorker efter hans Død, det 
ene Esfay fur VPorigine des fables et des religions ancien- 
nes, og det andet hans Dagbog i Revolutionens forſte Tid. 

Bajaderer kaldes i Oſtindien unge Piger fra 
10 fil 17 Aar, ſom lære at dandſe, ſynge og opføre ſmaae 
Skueſpil. De faae under Opfigt af en Matrone, der fore 
ſtager alle quindelige Kunſter, men fornemmelig den åt bes 
hage. . Denne vælger de ſtjonneſte Piger i en Alder af 7 

; 8il 8 Aar, lader dem indeulere for af fiffre dem mod Kop— 
pernes fordærvelige Folger og danner dem til deres Beſtem—⸗ 
melfe, at f£affe andets Rige og Fornemme Underhold⸗ 
ning og fandfelig Fornoielſe. Bajadererne ere ſaaledes 
Fomne 1 Mode, at de vife fig ved de mindſte Feſte for at 
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underholde Selſkabet med deres Kunſter. Har Cen af 
de Tilftædeværende Lyſt til nexmere at fjende en Bajaderes 
Talenter, foltev det fun et Vink. For Cen af det bedfte 
Slags erholder Matronen, fom hun tilborer, for en Aftens 
Underholdning 100 Rupiner eller Gylden, ligefaa meget 
for en Nat og en Forcring for Pigen; der gives og Ba— 
jaderer af et ringere Slags. Efter det 17de Aar, naar 
de forſte Yndigheder ere afblomſtrede, pleie Bajadererne 
at begive fig fil en Pagode (Afgudetempel) under Brami— 
nernes Beſtyttelſe. J Templets Tjeneſte fortfætte de her 
deres forrige Leyemaade og hvad de herved fortjene tilhører 
Braminerne, fom give dem Herberge og, Underholdning. 
Forreſten holdes denne Pæringdvei i Indien aldeles iffe for 
ufædelig eller uanſtendig. 

Bajazet den iſte, en Son af Amurath den 1fte, 
blev paa Balpladfen, hvor hans gader faldt, hilſet ſom 
Ketfer 1389. Amuraths pludfelige Død havde hindret ham 
i af beſtemme fin Efterfølger, og Bajazets Broder Jacob 
Chelebi troede aft have ligeſaa megen Ret fil Thronen. 
Bajazet, der betragtede fin Broder fom en Oprerer, lod 
ham myrde. Indvortes og udvorteg Krige tvang ham til 
at begive fig fra den ene Ende af fit Rige til den anden, 
og den Hurtighed, hvormed han handlede, har faffet 
ham Tilnavnet $Iderim (Lhnet). Han føgte ligeſom 
fin Fader at fætfe fig faſt i Europa, erobrede Endeel af 
Servien og hele Bulgarien. Endeel af hans Tropper gor— 
de Erobringer i Wallachiet, Albanien, Bosnien og Sla—⸗ 
vonien, medens en anden frængte ind i Græfenland til 
Peloponnes. Selv indfluttede han Conſtantinopel og havre 
de i Sinde at gjøre Ende paa det øftlige Keiſerdomme. 
For at redde Con/jtantinopel bragte Kong Gigtsmund 
af Ungarn en ſtor Armee ſammen og faldt ind i Bulgarien. 
Bajazet gif ham imøde og vandt ved Nicopolis en afgjo⸗ 
rende Geter over de forenede Ungarer, Polakker og Franſke 
1396. Gigismund maatte flygte forklædt, den chriſtne 
Armee var ødelagt og Bajazets Wavn mere frygtet end 
nogenfinde før. Hans Gruſomheder mod de Fangne fatte 
en Plet paa hans Seier. Alle bleve dræbte ſom vægrede 
fig ved af gage over til den muhamedanfke Religion eller 
et lovede en rig Loſepenge. Conſtantinopels Erobring 
var nu hans Plan, da en frygtelig, Fiendes Angreb hindre— 
de ham i af udføre den. Tamerlan havde gjort fig 
til Herre over en ſtor Deel af Aſien og vendte nu fine Vaa⸗ 
ben mod Bajazet. Begge Armeer, der beftode af en Milli— 
on Gtridsmænd mødte hinanden den 16de Juni 1402 ved 
Uncyra i Galatien. De fægtede med lige Tapperhed og 
Forbittrelſe fre Dage og fo Nætter; 240000 Mand bleve 
paa Balpladfen, men Lykken erflærede fig for Tawerlan. 
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Bajazet blev fangen og udmyget ved Seierherrens Hoimo— 
dighed. Tamerlan gav ham fin. Gemalinde og Son tilba— 
ge og havde endog lovet at indfætte ham igjen t fine Lande; 
men, da Baſazet gjorde Forføg paa af fiygte blev han 
haa:dere behandlet og giemt til Seierherrens Telumehind— 
fog i Samarkand. Denne Haan undgik han ved et Slag— 
flod, ſon traf bam den gde Mai 1403 i Alſcheher (Antio— 
dia i Pifidien). — Det Gagn at Zamerlan førte Baja— 
set omkring med fig i et Buur fan ei hiſtoeiſk bebiſes; 
men man har et befjendt Kobberſtik over denne Hiſtorie. 

Baiaf 330 af det italienfe Baja. en Spøg og Ba— 
jaccia en enfoldig Spog, kaldes den ſedranlige Spasma— 
get hos Liniedandſere, Kunſtberidere og andre omtretten- 
de Selſkaber. 

Balboa (Vaſco Nunnez de) var født iSpanien 
ved Aaret 1475. Efterat han havde forsdet fin Sormue 
ved Ungdoms Udfvævelfer,  befluttede han. at forføge fin 
£yffe i den.nye Verden og ledſagede Baſtidas paa den før- 
fie Reiſe til den bariſke Koſt. Efter fin Tilbagekomſt til 
Gpanien gjorde han nye Gjeld og undgik fun fine Credito— 
rers Forfalgelſer ved hemmelig at begive-fig ombord paa et 
Skib, der gik til Veſtindien. Eneiſo, der førte Sktibet, 
var fan forbittret over den unge Caſtilianers Opforfel, 
at han. vilde udfætte ham paa en øde Øe; men ſnart maat⸗ 
te han beundre Balboas Talenter og Mod. Skibet fans 
trede ” Havbugten ved Ureba, og Balboa førte Eneifo og 
Mandfabet lykkelig til Darien. og tilfægtede. fig ſtrax efter 
fin Ankomſt en fuldſtendig Seier over 500 Indianere. 
Hans Kammerater udnævnte- ham derfor til deres Anfsrer. 
Den forſte Brug, han gjorde af fin Magt var at Kan an— 
Elagede og fangede Eneiſo. Denne Urvetfærdighed var ſiden 
et Vaaffud fil hans Fald. Balboag gjennemdrog Landet, 
hois Sfræf ban blev, i Spidfen af fine Spanier og brand— 
ffattede ſaaledes, at Kongens Femtedeel i kort Tid beløb 
fig til 100000 Daler. En ung Cazik, ſom havde lagt Mer— 
fe til Spaniernes Begjerlighed efter Guld; tilbod fig af 

viſe dem et Land, hvor dette Metal brugtes til de, altin⸗ 
deligſte Redſtaber. Man begav fig paa Veien og. India— 
nerne førte dem til. Peru, ſom dog Balboa med fit ringe 
Mandſtab et vovede at angribe. Han noie des med at ind— 
drage Efterretninger derom og i Kongen af Spamens Navn 
tage Befiddelfe af det fføre Ocean, hvis udverfeelige Flade 

1 udbredede fig for ham. Da han efter 4 Maaneder fom til- 
bage til Darien, fandt han til fin Forbauſelſe en nye Stat» 
holder Pedrarias, ſom han efter Ferdinands Billie ffulle 
adlyde. Balboa, ſtjont oprørt over denne Utaknemmelig— 
bed fandt fig deri og blev det følgende Yar udnavnt til Vi⸗ 
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æcfonge ved Sydhavet, Pedrarias forſonede fig vel, ſom 
det fyntes med bara og gav ham endog fin Datter fil Wa— 
fe, men [od ham fiden anklage for fin Opførfel mod Snei— 
ſo og andre foregibne Fordrydelfer og domme til døde. 
Balboa blev halshugget 1517, 42 Aar gammel. 

Balde (Jacob) fodt i Elſas 1603708 død 16686 
Mcunbueg ved Donau, var Jeſuit, Sofpræft bos Churfyrſten 
af Bayhern og cen af de forfrinligie nyere, fatinffe Digtere. 
Herder figer om ham, at han var en Digter for alle Tider 
og adffillige af bang Oder eve af faa ſeiſt Farve, fom om 
de vare ffrevne i de fidfte Aar. Ogſaa A. W. Schlegel 
regner ham blandt de meeſt udwerlede og ufædvanligt rigt 
begavede Digtere. . 

BaleceariffeØler,enØegruppe i det middelande 
fie Hav ei langt fra Kyffen af Balencia i Spanien. - De 
tilhare Spanien og de vigtigfte ere Majorcaog Mi— 
novrca. Diſſe Per, ſom fif deres Navn af Indbygger— 
næs overoedentlige Zærdighed i Slyngekaſten, erobredes 
fra Maurerne 1259 af Jacob 1fte, ſom forbandt dem med 
Uragonien. De udgjøre en egen Provinds af Spanien un—⸗ 
der Titel: el xeino de Mallorca. 

Ballade(Ballata) falde Ytalienerne fra det 12fe 
Uarhundrede en . Slags Gang, der beftaaer af. flere lige 
Stropher. Det fædvanlige Indhold er Kſerlighedsklager. 
Ballader faldte man dem, enten fordi deres Muſik var 
dandſende ellev fordi man plejede at dandſe, naar de bleve 
fjungne. Deres Bygning ſynes ifær at hentyde paa det 
ſidſte. Hos og er fædvanlig Ballade eensbetydende med 
Romanze. 

… Ballet falde vi i vidtlsftig Forſtand enhver Frente 
ftillelfe af en Rakke lidenſtabelige Følelfer ved mim fe 
Dandfebebægelfer, hvorved den hoiſt muelige æfibetifte 
Skionhed er diſſe Bevægelfers. Henſigt. Efter denne Be— 
fydning forfaaer man og under Benæbnelfen Ballet Frem— 
ftiling af Sindsbevagelſer og Følelfer uden Handling; ” J 
indfrænfet Forſtand falder man fun de Varker af Tones 
kunſten Galletter ; hois Henfigt det er ved mimiſke Dandfe« 
bevægelfer' at fremſtille en Handling, Characteer, Tænfe« 
maade, Lidenſkaber og Følelfer med den bhoiſt muelige æfis 
betiſte Uddannelſe og Skjonhed. Hine fan man falde lys 
riſke, diſſe dbramatife Balletter. De udgiore tilſammen 
den boiere Dandſekunſt, modfat den lavere, hvis Henſigt 
blot ev ſelſtabelig Fornøielfe. De dramatife Balletter 
kunne være hiſtoriſte, fabelagtige eler poetiſte, hvortil 
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man og Fan tegne de allegeriſfe. Entres falder man i 
SBalletten een eller flere Ovabrikler af Dandſerne, ſom ved 
Deres Pas, Geberder og Attituder fremſtille en beſtemt 
Deel af Handlingen. — Balletten er en. Opfindelfe af den 

nyere Tid, hoorbel de Gamle alerede kjendte en pantomi— 
mk Dands. Sardeles Fortjeneſter i denne Henſeende har 

overre. 

Balliſt (fee Skyts). 

BHalliftik er Læren om de Legemers Baner, der 
Blive kaſtede i Luften. Den udgjør Endeel af den hoiere 
Mechanik og ev vigtig ifær for Artilleriet ved Bombeka— 
ſten og ved det høiere Skytſes Laden og Retning. ' Legemer— 
ne fajtes enten fodret eller horifontal eller fÉjevr. Med 
Den af Kaſtet frembragte Bevagelſe, forener fig det ved 
Tyngden fumbragde Fald. Er Kaſtet lodret, bliver Ges 
vægelfen vetlinet og fager til i Faldet. Gaaer Kaſtet op⸗ 
ad, tager Bevægeljen af, ophører tilſidſt gandſte, hvor— 
paa Legemet igjen falder ved fin blotte Tyngde. Ved ho— 
rizontale og ſtjeve Kaſt, hvor Kaſtets og Tyngdens Rets 
ninger gjøre en Vinkel med hinanden fremkommer Bevæe⸗ 
gelſer i krumme Linier, hvilke efter de af Gallilær opdage— 
de Love for faldende Legemer maae være Parabler, for ſaa— 
vidt Luftens Modſtand intet forandrer derved. 

&alfam falder man ftærke for det meſtel behageligt 
Tugtende noget: tykflydende Materier. Man inddeler dem 
i naturlige og kunſtige. De naturlige ere egentlige fortyk— 
et gtheriſt Olie ligeſom Harz er forførret Balſam. Øe 
ere af vegetabilſk Oprindelſe, og erholdes, enten i det de 
ſelv udflyde af Træer eller man ved Indſnit frembringer 
Deres ſterkere Udflyden. Den fortrinligfte blandt dem 
alle er Balſam fra Gilead eller Mekka, den koſtbareſte af 
alle, der faavidt man veed, kommer af et Træe i Arabien, 
ikke langt fra Mekka. Den bedſte drypper af fig felv fra 
Træerne, dog faa fparfomt, at en lille Green i en heel 
Dag fun giver fre fil fire Draaber. Et Ovinfin fofter i 
MRekka fo Daler. Den ægte, rene Balſam gjemmes til 
fornemme Araber og Tyrker, andre faae den fjelden ufors 
falget. Copaivabalfam. famles af et ſtort ſtjont 
Træe i Sydamerika, er hviidguul, gjennemſigtig og no— 
get tykagtig flydende, . Den bruges faavel i Medicinen 
fom og fil Oliemalerie og Ferniffer, Den peruvian— 
ſte Balſam er tildeels dunkelbruun, deels hvidagtig 
og kommer fra det fpanffe Amerika fornemmelig fra Peru. 
Der gives flere Slags naturlig Balſam, høortil man fan 
regne Terpentin, der udflyder af Terpentin- og Larke— 
tvært. — Forffjellige kunſtige pharmaceutiſte Mixtu— 

i 
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ter Falder man og Balſam. De ere deels tykagtige ſom 
Galve og Olie: deels flydende og klare ſom Spixitüs. 

Balſamere kalder man at fylde et Liig med alle 
Slags balfamife Stoffer for at bevave det imod Forraad— 
nelfe,  JEgypterne opfandt denne Kunft 1 de aldſte Tider, 
Andre Folkeſlag ſom Aſſyrer, Seyther og Perſer efterlig— 
nede dem, men naaede dem aldrig. J de nyere Tider ev 
denne Kunſt næften gaaet af Brug. Kun fornemme og fyrs 
ftelige Perſoner blive undertiden balſamerede; men man 
kommer langt fra et de Gamle næt heri. Indvoldene tages 
ub af Legemet, ſom igjen fyldes med balfamiffe Urter, 
Myrrha 1c.; de ſtore Blodkar udfyldes med Balfam, der 
ev oploſt i Biingeif m.m. (fee Mumier). — 

Bamboceiader falder man ſaadanne Maleri- 
ev, der foreſtille Gjenſtande og Scener af det [agere Liv 
maa cen groteſt Maade f. Er. Bondefeſter, Fobaksſelſta— 
hev. ꝛc. De have faaet dette Navn afPetervon Larr, 
en duelig nederlanſt Maler, ſom udmærfede fig 1 dette 
Bag og ſom Italienerne for hans beſynderlige Vanſtabning 
kaldte Bamboccio (Krobling.) 

Bank, en Indretning, hvor Capitaliſter kunne inde 
læegge en GumYPenge efterBehag og give den Anviisning der— 
paa, fom de ffulle udbetale noget fil. Dette ſteer deels for 
Sikkerheds deels for Bequemheds Skyld, for ei at have den 
Uleilighed af udbetale Penge. Man har desuden andre For— 
dele herved. Naar Pengemaſſen i en Bank gaaer omkring i 
en befemt Cirkel eller mellem et viſt Antal af Eiere, kaldes 
den en Girobank; men, naar den er ſaaledes indrettet, 
at Enhver, der ei hører til Bankens Eiere, fan faae et 
Bankbeviis udbetalt i de Penge, hvorpaa det lyder, kaldes 
deten Seodelbank. Banken i Venedig er den ældfte af 
forſte Slags; ligeſom Banken i Genua, indrettet 1407 
Den ældfte af det andet. Begge Slags Banker pleie at 
bringe et ſtorre Talværdie i Banknoter blandt Publikum 
end de cie Penge eller Pengevordie, hvoraf de funne drage 
ſtore Fordele. Med begge Slags Banker ere almindeligt 
Laanebanker forbundne, dog faaledes at Girobankerne 
blot pleie at laane paa Guld og ufordærvelige Barer, 
Gæddelbanferne derimod paa flere Slags Pengevard ifær 
fafte Eiendomme. Et eclasſiſtk Skrift over Banker har 
man af Buͤſch i hans ſmaae Skrifter over Handelen. Ban⸗ 
ko⸗ Penge falder man dem, ſom antages i Banken og ſom 
almindelig ere bedre og fværere end de almindelige. Ban—⸗ 
ko⸗Agio kaldes den Opgelt, ſom man giver paa Courant 
imod Banko. BankoBog eller Bantko⸗Tonto, er Reg⸗ 
ningen over de i en Gant nedlagde eller af ſamme modtag⸗ 
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ne Penge: Bankoſedler, Banknoter ere trykte Sedler 
pan ſtorre og mindre Summer i Banken, der gjælde. over⸗ 
alt fom rede Penge, men kunne være t flørre eller mindre 
Vordie end rede Penge. 1 ; 

Banks (Siv Joſeph) en berømt engel Naturfor— 
fer fodt 1740 af en adelig ſvenſt Familie, der hundrede 
War forhen havde nedfat fig i Engelland. Hans Yver- for 
Maturbiftorien bragte ham til at foretage fig adſtillige Rei— 
ſer. Den førfe førte ham til Labrador; Derpaa fulgte 
han med Capt. Cook. Efter fin Hjemkomſt bekjendtgjorde 
han Jolauds og Hebridernes naturhiſtoriſte Statte. Hens 
Kundſtaber, Vickſomhed og Klogſkab vare paa Cooks lange 
Soereiſe tit til hor Nytte; kam ſtyoler man Besdtraets 
Indforſel paa de amerikanſke Øer. Efterat han 1777 var 
bleven udntont til Préſident for det fongelige Seff£ab £ 
London, ff han mange Modftandere, ſom han dog lykkelig 
fif Bugt med. Kongen udnævnte ham fiden til Geheime⸗ 
raad og Ridder af Bathortenen, og de Franfke vafate 
hem 1801 til Medfem af Vationalinfitutet , fordi det var 
ved hans: Medeirkning at de fik La Peyrouſes Reiſevapi⸗ 
fer, der vafe faldne i Engellændernes Hænder, tilbage. 

Banner en Straf i den catholſke Kirke, ſom enten 
udeluffer fra be Helliges Selſtab eller dog fra Brugen af 
Sakramenterne. J førte Tilfælde ev bet den flore Bann, 
Anathema, i andet. den lille Bann, Ercommus 
nicatton. Ogſaa den engelfge, grælfe og jødiffe Hire 
fe har fin Bann. 

Banner, lvenfk Feldtherre i 30 Aarskrigen, nede 
flammede fra eu gammel grevelig Familie, gjorde fin førs 
fie Krigstjeneſte Øolen og Rusland og fulgte fin Konge, 
ſom agtede ham meget, til Tydſtland. Efter Gufav 
Adolbbs Død 1632 erholdt han Anforſelen over 16000 Mand 
py var Fiendernes Skrok. At de Gvenffe efter Slaget ved 
Nordlingen lidt efter fidt Form paa Fode igjen var hang 
Bærf; derpaa vandt han Slaget ved Wittſtock 1436 

over de Keiſerlige og Sachſerne. Han oplevede et Enden 
paa Krigen, men bøde i Halberſtadt den iode Mali 1641 
endnu et 40 Aar gammel, fom man formodede af Gift. — 
Naar Fienden var ham for ſterk vidffe han altid at unde 
gaae ham. Han var ſtedſe i Spidſen af fine Folk og holdt 
god Mandstugt. Til Beleiringer manglede han Taal— 
modighed. Man bebreider ham Stolthed og Raabed 1 
Dpførfel. Naar hans Forretninger tillode det, overgas 
han fig til et godt Bords og Kjerligheds Glæder, 
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Bannerberre. Naar en Ridder hos de gamle 
Tydſte havde faa megen Anfeelfe og Formue, at. han. funs 
de føre ti Hjelme eller Spyd duelige Karle imod Fienden, 

ban af Hertugen en Fane eller Banner og ſik deraf 
it Navun. 

Hannus, Ban er Titelen paa Gtatholderen 4 
Dalmatien, Glavonien og Croatien, ſom foreftaaer Be— 
flyrelfen i Kongens Nabn og i Krigstid har Overanforſe— 
len. Ordet Ban hetuder i det flaviffe Sprog en Herre, 
Et Landſkab, ſom en Ban foreſtager, faldes Bannat. 
Mu gives der fun en Ban af Croatien, ſom har tredie Rang 
blandt de ungarfe verdflige Magnater. Foran ham kom— 
mer Palatinus Regni øg Judex Curiæ. 

Banquette, i Krigkvidonſtaben en Forhoining 
ved en Volos indre Side, hvorpaa Soldaterne ſtaae og 
fEyde over - Bryſtvernet; ogſaa kaldes den opboiede Fodſtie 
bed en Landebei ſaaledes. 

Banquier eller Vexelerer kalder man den, hvis 
Handel for det. meſte beftaner i Penges Ombytning. In— 
gen fan være Banquier uden at hane flor Credit og tillige 

en betydelig Capital famt noie fjende Forffjelen mellem 
fremmede Vengejorvter. t 

* & 7v3 

Baratier (Joban Phillip) var født den 19de an. 
172 t Schwabach v Fyrftendbømmet Anſpach, hvor hans 
Tader var franſk reformeert Yræf. Han var fin Faders 
eneſte Barn og denne Sonnens eneſte Lærer. Faderen 
paaſtod man maatte fra Vuggen af. lære Garnet noget. 
Denne Grundſetning fulafe han med fin Son, dog ſaaledes 
at han langt fra at paalægge ham mindſte Tvang , gjorde 
Underviisningen fan behagelig fom mueligt. Alerede i 
det andet Aar begyndte Faderen at lære hon det franſke 
Sprog, hvori han var født. Han gav ham ingen Bog; 
men lærte ham at Fjende et Bogſtav efter det andet. Gaa 
ledes lærte han & fit tredie Aar at læfe færdigt, i det fjerde 
at tale franſt og tydfe og i det ste Latin; med lige Hurtig» 
hed fatfede han det græffe og hebraiffe Sprog, . hvorpaa 
han og lagde fig efter de øvrige ovientalfe Sorog, J fit 
izte Har fiuderede ban Philoſophie, de matpematiffe BVi- 
denſtaber og Kirkehiſtorien og i fit r4de endte ban en Gien— 
Drivelfe af Gamuel Krels Skrift imod Chriſti Guddom. 
Da hans Fader i Aaret 1735 blev faldet ſom ſranfk Præſt 
fil Stettin, og ved fin Reife igjennem Halle med fin Son 
beſogte Profeſſor Schulz, førte denne dem begge til Cants— 
lev von Ludewig, der lovede den unge Baratier, alt han 
uden Omkoſtninger ſtulde promoveres til Magiſter i Phi— 
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loſophien. Øen unge Baratier [od fig den følgende Dag 
immatriculere og Dagen. derpaa eraminere af det hele 
philoſophiſte Faculet. Her udfaftede han tillige 14 Thes 
ſes, der bleve trykte om Matten og næffe Dag i mere end 
2000 Tilhoreres Rærværelfe forfvaret af den 144arige Lære 
de for af erholde Magiſtergraden. Hans Fader fortfatte 
derpaa fin Reiſe over Potsdam, hvor gader og Gøn ved 
Geheimeraad Frederik Hefman  forftilledes Kongen af 
Preuſſen, fom viiſte dem megen Maade udfatte det unge. 
Genie so Roelr. aarlig i 4 Bar, gav ham Penge til mathe— 
matiffe. Inſtrumenter og befalede ham af gaac til Halle 

, og ſtudere fovfyndigbeden. Én Vræft fra den franffe 
Menighed i Halle maatte gane til Stettin for at Barati— 
ers Fader unde blive i Halle, Sonnen ſtuderede nu Rets⸗ 
læren og forbandt hermed andre Studier. — Han var af 
Naturen lille og ſygelig, fif i fit rode Yar ef ondartet 
Saar, hyøoraf han leed meget sg hvortil endnu fom en tær 
rende Syge, hvoraf han døde i en Alder af 19 Yar 8 Maas 
neder og 16 Dage, den ste Oet. 1740. 

Barbados, cen af de ſmaage Antiller 7 17 Mile 
ſtor, tilhører Ængeflænderne, der nedfatte fig her 1625. 
Den tiltog meget i Folfemængde og Rigdom og var 1675 
paa den heieſte Spidfe af Velmagt. Siden bar den lidt 
meget af frygtelige Orkaner, hvortil 1692 kom en veſtar— 
fig Sygdom. Endnu er den een af de vigtigſte engelſke 
Beſiddelſer og udfører iſer Sukker (i de bedfte Aar ved 
200000 Centner) Rum, Yngefær, Aloe, Bomuld. Hoved⸗ 
fladen heder Bridgetown. 

Barbaricet, en ſtor Deel af Nordafrika, , hvis 
Savn udledes af Berberne, et Folk, fom nogle paaftaae 
nedffamme fra Cananiterne. Det beftaaer af det egent— 
[igc Barbarie og Ørfenen ,(Gabra). 
Det egentlige Barbarie indeholder Barca, Tripolidé, 
Tunis, Algier, Fez og Maroeco. 

Barbarer, et Mavn fon Grakerne, "med en vis 
Betydning af Foragt gave alle dem, der et talede deres 
Spreg. Romerne efterlignede dem heri og faldte alle, 
Der ct vare Romere eller græfer, Barbarer. 

Barbeter faldes de ophoiede Steder, hvorpaa 
Cauoner files ven Faſtninger. 

Barbiton, et muſikalſk Inſtrument hos de Gam— 
fe, ſom for fine mange Gfrænge ogſaa blev kaldet Poly— 
djotdon. Mets egentlige Beffaffenhed er os ubekjendt. 
Digterne forverle det efte med Luth og Cithar. 
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—Barearolle,s en Slags Gang, der bruges af 
Gondelforerne i Wenedig, vel fun for Pobelen og ofte com- 

”poneret af Gondelroerne felv, men af en meget behagelig 
Melodie. Den frie Adgang, Gondeliererne har overalt, fæfe 
fer dem iftand til at danne deres Smag. De fefte af dem 
kunne en ſtor Deel af Taſſos befriede Jeruſalem, nogle det 
"br ad. De fynge i Sommernatterne fra den ene 

ondel til den anden. Ingen epiff Digter er fan alminde: 
So bekjendt hos fin Nation fom Taſſo, undtagen før ham 
omer. 

Barcelona er en af Spaniens ſtorſte Stader 
og Hovedſtaden i Catalonien. Øen ligger i Skikkelſe af 
en Galvmaane ved Soen. Gtaden er godt befæftet og har 
paa den oſtlige Side et flærf Citadel, der byagedes 1705 
øg har en hemmelig Forbindelſe med den ved Soen liggen— 
de Sfandfe Gan Carlos. Bed BWeftfiden af Staden 
ligger Bjerget Montjui, paa bvis Top findes ef Fort, 
der beffytter Havnen. J det 1gde Aarhundred ere endnu 
flere Fæffningsværfer anlagde til Scadens og Havnens 
Forfvar. Havnen er vel rummelig, men et dyb nok for 
Krigsſtibez den. bekyttes mod Gøenm wed tn fior Demning, ved 
vig Ende findes et Fyrtaarn og et BGolværk, Barcelona 
ar et ſtort Arſenal, et vigtigt Canonſtoberie, en Gevor—⸗ 
abrif og er en betydelig Krigẽöblads, der har udholdt ads 

ſtillige baardnakkede Beleiringer. Staden har henved 
10000 Huſe, brede Gader, betydelige Torve og over 100000 
5* Den har en Biffop, 82 Kirfer, 27 Munke- og 18 

onneflofire, et Univerſitet, ferg offentlige Bibliotheker, 
en offentlig Naturalieſamling, en Frieſfole i Tegning, en 
aygenjeure og Artillerieffole, et Akademie for de ſtjonne 

idenffaber, en Stiftelſe for Hitteborn, ct ſtort Hoſpital m.m. 
SYYnduftrievæfenet ev meget vigtigt, Ser findes 150 Bemulds⸗ 
manufacturer, mange Øtlfevæverier, Uld: og Kniplings— 
manufacturer, Kniv, Vaaben- og Kobberſmedde. Staden 
Driver en indbringende Handel og ev Hovedpladſen for Han— 
Delen i det middellandſke Hav. 

Harder, de gamle Celters eller Galers Digtere, 
fyn fang Heltene Bedrifter til Harpen, opmuntrede Hæ- 

til Tapperhed for Slaget, gif foran til Kampen og 
iagttog under Slaget de Stridende, for i Sangen at kun— 

"ne opbevare deres Helfegjerninger. De betragtedes faa 
Hellige , af den heftigſte Kamp ophorte, naar de ſtillede fig 
imellem de Kjæmyende, Galerne bragte dem med til En— 
gelland; mén de bleve fortrængte til Irland, Skotland og 
de omliggende Øer, Her fornemmelig 1 det nordlige Skot— 
land, vedligehodt deres Gprog og Bardefangen fig fængft. 
Hver Hærfører havde Barder i fit Følge, En fanden Bar— 
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de var den berømte Osſian, ſom man fottrintigviis' 
Falder den caledoniſke Garde, fordt Gotland fordum beed 
Caledonia. Barderne forfvandt lidt efter lidt ved Ciris 
ſtendommens Udbredelfe; ligeſaa Druiderne eller Galer⸗ 
ned Præfter, fil hvis Orden de fulle have hørt, Man har 
ſtridt meget om de germannifke Folk, der regnes til den go- 
thiſke Folkeſtamme, har havt Garder. Gaa meget er vift, 
at man i den nyere Tid betegner ved dette Navn enhver 
Fortidens Ganger uden Henfyn til hvad Natien han var 
af. J denne Betydning har ogſaa Tydffland fine Barder. 
Man troer af Mavnet- fommer af der celtiffe eller german 
niffe Gar, der betyder Gang eller Sfrig. 

Bartdiet. Dette Navn grunder fig paa et meget 
ubeftemt og beffridt Sted hos Tacitus. Selv Henne vove= 
de etat afgiore om man ffulde læfe barditus, barritus eller 
baritus. Adelung foretræffer baritus og forſtaaer derun— 
der Germannernes Krigsſkrig og nægter tillige at der Har 
været Barder iblandt dem, Andre, fon læfe barditus fore 
ſtaae derved Bardernes Gang i Slaget. Ut Tydfferne har 
ve havt flige er femmelig Fart af Tacitug, men de have 
rineligvirg ci beſtaget i fynderligt mere end. et vildt Sfrig. 
J den nyere Poeſſe forſtgaer man ved Gardiet en Gang der 
€v digtet i en gammel Bardes eller Nationalſangers Chao 
racter, fornemmelig af religioſt eller krigerſt Indbold. — 
Klopſtock brugte den dramatiſke Form i fin Bardiet: „Her⸗ 
mans Glag;" andre ſom Gerſtenberg behandlede denne 
Sangart rigtigere i Khriſt Form, atter andre i epiſt. 

Barere (Bertrand von Vieuzat) født i Tarbes af 
en anfeelig Familie, var fort Parfamentgadvolat i Toue 
louſe, hvor ban vakte Opmarkſomhed ved fit elegante og- 
lette, dog fillige med Modfætninger. overfæffede Foredrag. 
1729 kom han ſom Deputeret til Gtændernes Forſamling, 
hvor ban ſtrax yttrede fine republicanſte Grundfætninger. 
Under den [ovgivende Forſamling var han i Caſſationsret— 
ten, J Sept. 1792 valgte P vre, Pyrenæernes Dep. ham til 
Devuteret ved Nationalconventet, til Hvis Præftdent han 
udnævntes den iſte Dec. Samme Dag blev Ludvig ge 
forte Gang forhørt for Retten. Batere modſatte fig M⸗ 
pellation til Folket og voterede paa Ludvigs Død. Øer 
260de Marts 1793 blev han Medlem af den førfte Qelfærdér 
commidfion,- hvor ban tfær efter dens Fornyelſe den 1ode 
juli var ſammes Organ og Ophavsmand tik, de fleſte af ble 
ne revolutionære Forholdøregier, der udmærfede denne 
ESopoche og gav den Nava af Gfræfperioden. … Han gav 
Efterretninger om Generalerne, pg man faae Forſamlin—⸗ 
gen efter ;hans Foranſtaltning udſtede de ſtrakkeligſte De— 
kreter og bekrefte de meeſt oprørende Uretferdigheder. Den 
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ande Jan. 1794 fremfod han mod det Vartie, form ønfede 
red, og ved af tale om de Betingelfer, hvorpaa de frems, 

mede Magter vilde erkjende Republiken erklærede han: at 
Republiken ej behobede denne Erkſendelſe for at beſtaae, 
og, at dens Beſtemmelſe fun tillod den proviſoriſt at ers 
fjende de andre Regjeringer, pen tog Deel i alle Convens 
tets Forhandlinger. Ogfaa Finanferne flode under bang 
Opfigt. Man bebreider ham med Rette de Ord, han yttre⸗ 
de paa Beretning om nogle Henrettedes Gooſer, der vare 
inddragne: „Vdaa Mevolutionspladfen (bvor Henrettels 
ferne keede) flaae vi Mont.” Endnu Dagen for Robes— 
pierres Fald holdt Barere ham en Lodtale, men, da San 
ſaae at Conventet erklærede fig imod ham, forlod ban ham 
pludfelig og forenede fig med hans Finder. Herved ved— 
igeboldt han endnu en Tid nogen Yndiodelfe, Men fnart 
faldt han i Mistanfe, fom Robespierres Modbielper, der 
anlagdes Proces imod ham og ban blev i Marts 1795 domt 
til Debortation. Han flygtede ud af Fangſlet og undgik 
faaledes Straffen. Efter Revolutionen henvendte ban fig 
til. den forſte Conful og var fan heldig at hans Fordiié— 
ningg Dom cafferedeg,  Derpaa udgav ban en Journal 
under Titel af memorial antibritanique. Siden bar ban 
beftandig viiſt fig fom en ivrig Forfvarer af Bonapartes 
Regjering. z 

BGarlom (Joel) berømt ſom Forfatter af Colum⸗ 
biaden, det forſte 1 Mmerita digtede Epes, var fodt i Pro—⸗ 
vindſen «Connecticut af velbavende Forældre,  Cfter fin 
Faders tidlige Død blev han opdragen ved: Collegierne i 
Dartmouth og Newhaven og vifte alerede her fine digtere 
Anlæg ved en Hymne til Freden. Af patriotiſt Iver traad» 
de han under den amerifanfe Fribedétrig fom Volontor 
blandt Fædrenelandets Forfvarere, og forf efter en lokke— 
lig tilfjæmpet Fred vendte fan tilbage til Bidenfaberne, 
Han udgav nu en Tidende, der gjorde ham nærmere be— 
fjendt med begge Verdensdeles politife Forhold, tillige 
fruderede han Lovgivning og Retsvidenfab. J Aaret 1785 
foretog ban en Reife til Europa. Wed Revolutionens 
Udbrud blev han en af ſammes meeſt entbuſtaſtiſke Benner, 
hvorfor Conſtitutionsſelffabet i London fendte ham til ae 
tis for af overræffe MVationalconventet en Lyfønfninge- 
addreffe. Han blev modtaget af Conventet med det meeſt 
larmende Bifald. J Febr, 1793 lod endog Guyton Mor» 
peau decretere ham franſk Borgerret, Witt derimod vifte 
fig ci faa venfabelig imod Sam ved hans Tilbagekomft til 
Engelland, da han anfaae bam for de engelſke Jacobiners 
Agent. Barlow opholdt fig ci længe i Eugelland, da ban 
af Wafbington 1795 ſik det Kald at træde i Underhan ling 
med Barbarefferne og frifjøbe de i Rovergaterne værende 

u 
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fangne Amerikanere. Han udførte dette faa heldigt, af 
Regjeringen tilkjendte ham Fodrenelandets offentlige Taf. 
Efter fir Tilbagekomſt til Paris udgav han Breve til fine 
Medborgere, hvilfet i ef kraftigt Sprog foredrog meget 
ſunde Begreber over Regjering og Lovgivning, men tillige 
Ideer om politiſt og borgerlig Frihed, der vakte ham man— 
ge Modſtandere, uden derfor at berøve ham fit Fædrenelands 
Agtelſe eller de Ædleres Venſtab. Giben vendte ban til- 
bage til Amerika og kjobte fig et Landgods i Narheden af 
Waſhington og kaldte det for fin ſtjonne Beliggenhed Ca— 
lorama. Her udarbeidede ban Planen for et. fort Univer— 

ſitet og en polytechniſt Skole og bragte hermed fine Ideer 
over Nationalopdragelſe i Forbindelfe. Han fandt et 
Iænger den nødvendige Patriotisme til fine Planers Udfø- 
relfe og befluttede at tilbringe fire ſidſte Dage i landlig 
Noe, beffjeftiget med Udarbeidelſen af den amerikanſke Re— 
volutions Hiffovie, da han 1811 blev fendt til Paris ſom 
amerikanſk Geſandt. Han modtog denne haderfulde Ud— 
nævnelfe fulgte — den franſte Keiſer til Rusland og døde 
ved famme Aars Glutning i Litthauen. — Hans Colum— 
biade udfom med megen Pragt i Philadelphia 1807. Den 
har ſtor Rigdom paa herlige Gcener og værdige Følelfer 
med mange Feil.  Yndflædningen ev eiendomlig. Hele 
Indholdet fremfilles ſom en Viſion, Columbus har i fit 
cenſomme Zængfel i Walladolid. 

Barn er (Joſua) født i London 1650, en bekjendt 
engelſt Critiker, der befad en uhyre Hukommelſe men des 
ſto mindre Demmekraft og Smag. Maafke ingen» af 
hans Samtidig Fjendte en faa ſtor Mængde græffe Ord el- 
Tev fÉrev dette Sprog med faa megen Lethed fom han, hvor 
for Bentley fagde om ham, han forfiod faa meget græff, 
fom en Skoeflikker 1 Athenen. Han var meget frolt af fin 
Lærdom og tildrog fig derved en Mængde Fiender. Han 
var et mere ung, da han ægfede en rig, men meget mod— 

bydelig Dame. Hun havde i fit Teftamente udfat ham en 
Rente af 100 Pund, men han vilde fun modfage denne 
Foreering tilligemed hendes Haand. Damen havde et for 
godt Hjerte til, „ſom hun ſagde,“ at afſlaae den noget, 
for hvem Golen havde ſtaact frille. Han dede ſom Pro— 
feffor i Orford 1712. Man har foreflaact til hans Grave 
ferift det betjendte Ordſpil: y 

Josua Barnes 
Felicis memoriæ, judicium expectans. | 

gor af behage fin Kone forfattede han et langt Digt R 

hvori han føgte at godtgjøre, at Salomon var Forfatter af 
de Homer tillagde Varker. 
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Barnebeldt (Johan von Olden) Storpenfionær 
af Holland, en Mand, fom med en gjennemtrængende Aand 
forbandt de ſimpleſte Seder. Han var født 1547 og vifte 
tidlig en varm Iver for de forenede Provindſers Uafhæn— 
gighed, da de havde affaftet det ſpanſte Aag. Han vifte 
flove Fudfigter og Duclighed & Underhandlinger og 30 Aars 
Zjenejter og Arbeider befæftede hams Rygte. Han, ſom 
havde beſtyttet fit Fædreneland mod Leiceſters Wegjerrig— 
hed, betragtede med opmerkſomt Øie Prinds Mori af 
Naſſaus hemmelige Planer og fattede fnart en ſaadan 
Mistillid til hans Henfigter, af han fely blev Hovedet for 
det republikankke Partie Sammes Forlangende var, at 
Magten fEulde deles og Statholderen være den lovgivende 
Magt underkaſtet. De forenede Provindſer, ſom havde 
forfvaret deres Uafhængighed mod Spanien, vare ner ved 

. at hofte Frugterne af deres Beſtandighed og deres Mod. 
Spanien, ſom var udfømmet og uden Haab om igjen at 
erholde Herredommet over de tabte Provindfer, gabnede 
Fredsunderhandlinger. Barneveldt valgtes til Befuld— 
smægtiget ved denne Leilighed, og udviklede én Statsmands 
Talenter og en ægte Republikaners Faſthed. Forſt efterat 
Provindſernes Souverainitet var erkjendt, undertegnede 
han Vaabenſtilſtanden. Men nu maatte han fjæmpe mod 
de Hindringer, ſom Prinds Moritz lagde ham i Veien. 
Denne, ſom foretrak Krigen for fin egen Skyld, virfede 
imod Freden og ſage iBarneveldt fun en Fiende af fit Huus 
og fin Perſon. Paa den ene Side vafte han Zolfets Had 
mod denne mægtige Modſtander, paa den anden Side føgte 
han at virke paa Barneveldt felv ved anonyme Breve, 
Hvori hans Liv truedes. Kun paa Statens trængende 
Bønner vedblev Barneveldt linderhandlingerne og fluttede 

- endeligt 1609 en folvaarig Baabenftilfand, hvori Hollands 
llafhængighed bIev erfjendt Barneveldts Anſeelſe ſteeg 
herved end hoiere og vafte end mere Prinds Moritzes Iver— 
fyge. Begge Partierne vare alerede hoiſt opbragte paa 
hinanden, da theologiſke Stridigheder forøgede Forbittrel« 
ſen. Arminius angreb nogle af Calvins Lerdomme og 
føgte af formilde dem; Gomarrus modfatte fig ham og 
ſnart var hele Holland deelti Arminianerog Go— 
marrifter, Til hiine hørte Hollands meeſt udmærfe« 
de ogilærde Mænd, en Bosfiusg, Grotius, Le— 
denberg, Hoogenberts og Olden Barnes 
veldt. Dette var Grund nok for Moritz til at tage det 
modſatte Partie. Forbittrelſen Tod befrygte en Borger— 
krig. Til dennes Forebyggelſe foreſſog Barneveldt en 
Kirkeforſamling, ſom faſtſatte en almindelig Tolerance, 
Staterne billigede dette i Forſtningen indtil Prindſens 
Mænfev bragte dem til af ſorandre pr Beſſutning. 
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Mori foreſtilede Arminianerne ſom hemmelige Venner 
af Spanien; Barneveldt blev angreben 1 SpotÉrifter og 
i Staternes Forſamling fornærmet af Folket, hvis Afgud 
Mori var. Da Barneveldt ei mere furde haabe at ſtand⸗ 
fe den rivende Gfrøm og forudfaae hvad Skjebne, der vens 
fede ham, havde han igjen i Sinde at nedlægge fit Embe— 
de for at unddrage fig fine Fienders Fobbitfrejje, men hans 
Pligt og hans Venners Bønner ſeirede ogſag denne 
Gang over ham. Moritz forlangde en Generalfynodes 
Gammenfaldelfe under Paaſtud at gjøre Ende saa de dog— 
matiffe Stridigheder. Paa Barneveldts Anſiftelſe erflæs 
rede Gtaferne fig imod denne Forholdsregel, hvis Følger 
ei vare fvivlfomme. Man famlede endog uden Moritz's 
Tilladelfe Tropper for at bringe Orden tilbage i de Stæs 
der, hvor Gomarriſterne havde. forſtyrret den. Mort 
fordoblede fine Angreb mod Barneveldt, fom for af gjendrive 
de Forngrmelſer, man tillod fig imod ham, udgav hünt bes 
romte Gfrift, hvori han fvemlægger for det Offentlige 
alle det nafauife Parties Renker eg gjør opmerkſom paa 
den Fare, der truede Friheden. Saa overbeviſende de 
anførte Facta vare, kunde han dog et trænge igjennem. 
Morin lod 1618 holde en Gynode i Dortrecht, hvorhen 
næften alle calviniftiffe Menigheder i Europa ſendte Depu— 
terede. De fordømte Arminianerne med den uretfærdtajte 
Strenghed; og denne Fordommelſe var for Morik en Ops 
fordring, fil endnu volfommere Forholdsregler, Han [od 
Staternes Forefttllinger uagtet, Barneveldt og de andre 

oveder for Aminianerne hefte og dømme af 25 beſtukne 
: | Commiſſarier, der dømte den Mand ſom fÆnldig 1 Forrode— 

rige mod Fedrenelandet, hytlfen dette havde fin Tilværelfe 
at takke. Forgjeves gjorde Enkeprindſeſſen af Oranien og 
de franſke Geſandter faavelfom hans Venner og Slagtnin— 
ger Foreſtillinger imod denne Fremgangsmaade. Moritz 
blev ubevægelig. Den 13de Mar 1619 beſteeg den ærvær- 
dige 72 aarige Olding Schaffotet og døde med den ſamme 
Faſthed, ſom han havde viiſt i enhver Livets Stlling. 

Barometer falder man det Inſtrument, hvor⸗ 
med man maaler Luftens Tryk og Forandringer. Gædvan- 
ligt beffaaer det af et med Oviffolv faldt, oventil lufttomt 
eg tillutfet Glagrer,… Bed fuftengs frærfere- Tryk ſtiger 
Ovikſolvet hoiere, ved ringere Tryk ſynker det. Evan- 
geliſta Torricelli, en Diſeipel af den beromte 
Galilæi og hans Efterfolger ſom Profeſſor i Mathe— 
matiken i Florents, er Opfinder af Barometret. Han faldt 
paa den Idee, af den ſamme Aarſag, (fee Atmosphæere) ſom 
driver Vandet fun 32 Fod hoit og holder det der — en Op⸗ 
dagelſe af hans Lerer Galilæi, — maatte ogſaa virke paa 
Obikſolvet, ſom ev 14 Gange fværere, Han gjorde Lor— 
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føg og fandt fin Formodning befræftet, Medens han var 
” beffjettiget med denne Opdagelſe, overvaffede Døden ham 
1647: Man falder derfor Roret, hvori Ovikfolvet er, det 
forviceliTe. Paſcal anftillede nye Forføg i denne 
Gag. Han fif Cen af fine Glægtninge Perrier fif at an— 
ftile Forføg paa Bjerget Guy de Dome. Denne fandt at 
Quikſolvet i det torriccelliffe Rør paa Toppen af det 5000 
Fod høje Bjerg ftod over tre Pariſer Tommer lavere end 
det havde ſtaget ved Foden af Bjerget ; herved blev det 
utmodfigeligt beviiſt, at er Afſty for det fomme Rum (hor— 
ror vacui) ſom man hidtil havde troet, men Luftens Tryk 
foraarfagede Oviffølvets Opretholdelſe RNøret. Man bes» 
mærkede ogfaa fydelig Quikſolvets gradvife Falden ved Ops 
ftigningen. Selv Barometrets forſte Opfindere kunde det 
ei længe blive ſtjult, at Oviffølvets Standpunkt i Røret 
dagligt forandredes, De fluttede heraf at Atmosphæerens 
Tryk ogfaa maatte 'være idelige Forandringer underkaſtet 
og af man kunde bruge Torricellis Yndrefning til at iagt— 
tage og beſtemme diffe Forandringer; dog forfulgte de 
denne. Tanke et videre. Ofto von Guerieke var 
fornemmelig opmarkſom hervaa og efter ham dere. Man 
gay Indretningen Navnet Barometer, Thugdemaa— 
den eller Baroſeop og begyndte af Quikſolvets Stigen og 
Falden at ſlutte fig til Veirets Forandringer, deraf Nav— 
net Veirglas. Men til Veirligets Jagttagelſe og Beſtem— 
melfe ev Barometret et aldeles ufuldkomment Inſtrument 
øg fan fun betragtes ſom ſaadant for faavidt godt Veir 
almindeligt ev forenet med før, fom flet Veir med fugtig 
Luft og Luftens Tyngde forandrer fig efter dens Fugtighed. 
Man har foretaget fig mange Forbedringer med det forri- 
celliſſe Rov. Uden at ville anfore de forfFjellige Slags 
Barometre, erindres blot, -af man for Beqvemmeligheds 
Skyld krummede det torrieelliſte Rør neden til og ſmeltede 
devril et kugelrundt eller langagtigt, oventil aabent Kar, 
it hvilfet man kom Oviffolvet, hvorpaa Luftens Tryk vir— 
fede. . Det hele Rør fæftede man til et Bret, hvorpaa en 
Seala var affat for af iagttage Quikſolvets Stigen og Fal— 
den noiere. Denne Indretning hav det fædvanlige Baro⸗ 
meter, bvilfet dog ei er tilfræffeligt til Heidemaalinger. 
De Lue fandt begvemmeft fil dette Brug Hæverbarome- 
tret, fom har fit Nayn af det ſom en Hæver frummede Rør. 
% Dette Barometer hav Quikſolvyſtotkerne i begge Rorets 
Grene ſamme Øjennemfnit og ved dette ev en Scala ans 
bragt. Til et noiagtigt Barometer udfordres 1) at Lufs 
ten virfer alene poa det, hvorfor det torricelliſte Rør 
maae være gandfEe lufttomt; fåmmer der Luft ind i Roret 
nager Quikſolpet ei fin tilberlige Heide; Varmen virker 
paa Luften og derfor og paa Oviffolvet, For af bortſtaf— 

- 
i 
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fe al Luft maae ved Barometrets Forfærdigelfe,, Quikſol⸗ 
yet i Roret dygtig udfoges; 2) en noiagtig Scala; og 3) 
at Barometret hænger gandfke fodret, for af man fan bes 
ſtemme Quikſolvets Hoide ved den overſte Punkt af dets 
Konvexitet. 

Baron (Michael) egentlig Boyron født i Våris 
1653, var Gøn af en Kjøbmand, der tillige var Skueſpiller 
og blev Molieres Difcipel og Ben og efterfulgte ham ſom 
Skueſpiller og Skueſpildigter. Gaa meget han overgik 
fin Lærer fom Skueſpiller, faa meget ſtod han tilbage * 
ham ſom Forfatter. an var af Naturen udruftet med de 
herligſte Gaver og beſtrebte fig for af uddanne dem ved 
Kunſten. Cen af hans Hovedgrundfætninger ved Actionen 
var den, at man ved den fædvanlige Bevegelſe aldrig 
maae have Hænderne over Hinene; men hæver Lidenffaben 
fig over Hovedet, da er og denne Bevægelfe fortræffelig 3 
„Lidenſkaben veed mere end Kunſten.“ Man falder ham 
eenftemmig fit Aarhundredes Roſeius. JAaret 1691 forlod 
han Theatret med en Penfton af 1000 Daler, men betraade 
de ſamme igjen. 1720 ſom Olding paa 68 Yar og fandt igjen 
fit forrige Bifald Baron havde en meget høi Foreſtil— 
Ting om fin G tand; han pleiede at fige, af tragiſte Skue— 
ſpillere ſkulde dies ved Dronningers Bryſter. Hans gorz 
fængelighed var ligefaa flor ſom hans Enthuſiasmus for 
hans Stand. Han paaftod, at Naturen hvert Aarhundre— 
de frembragte en Cæfav, men fun hyert Aartuſende en 
Baron. Han døde 1729, 77 Mar gammel. J Aaret 1760 
udfom 3 Bind Skueſpil under hans Navn. ; 

Baron, fe Friherre. Baronet er en i Engels 
land af Jacob 1ffe 1612 ftiftet Udelsværdighed, hvormed 
Titlen Sir er forbunden og ſom gaaer foran alle Ridder— 
ordenerne undtagen Hoſebaandsordenen. Kong Jacob den, 
iſte beſtemte, af Enhver, ſom til Irlands BefEyttelfe gav 
30 Mænd og underholdt dem 3 Yar pag egen Bekoſtning. 
ſtulde være Baronet, 

Barras Cul Francols Jean Nielas Vicomte 
af), Deputeret ved Natienaleonventet, fiden Medlem af deg 
fuldbordende Direckorium, født i Fohempouty,- t Provence 
Den 2ode Yuni 1755 af Familien Barras, hvis Alder i den 
Egn var bleven til et Ordſprog; „En Adel, ſom Barras's, 
faa gammel ſom Provences Klipper.“ Han begyndte fin 
militaire Lobebane ſom Lieutenänt ved Regimentet Lane 
guedoe og tjente fil 1775. Ved denne Tid gjorde han en 
Reiſe til Isle de Zrance,. hvor Cen af bang Slagtninge 
var Gouverneur og indtraadte i Regimentet Pondichéry, 
og efterat Pondichery havde overgivet fig, tjente ban paa 
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Suffrens Clcadre og paa det gode Haabs Forbjere. Efter 

fin Tilbagefomft til granterig med Capitains Ebaraetcer, 

overlod han fig fin Tilbøteligbed til Spil og Fruentimmer 

og odclagde derved fin Formue. Revolutionen brød ud, 

og ban vifte fig ſtrax fra 1789 ſom en Fiende af Hoffet og 

fad i tredie Stands Forſamling medens bang Broder fad t 

Bibelens. Den 14 Juli tog han Deel i Angrebet paa Bar 

filen, ligefom den rode Auguft paa Thuillerierne. JAu⸗ 

uft 1792, udnævntes ban til Cedfvoren ved den here Dem— 

fol i Sefeans og i Sert. til Medlem af Maftonalconvens 

get, bvor han voferede Ludvig den r6des Død. FJ Oct. blev 
ban tikigemed Freron fendt til de fydlige Provindfer. Saa 
finRNeife mil Coulon, fom juft havde overaivet fig til Engels 

Tænderne fom han i £Livdfare: adfillige Karle overfaldt 
—* Bogn, ban maatte flaae fig i igjennem med væbnet 
aand, unbfom lotkelig, indtibede fig i Gt. Tropez, 

naacde om Matten Nisja, og lod Gencral Brunet befte 
midt Ufin Uemee, fordi ban befyldte ham og Contreadmis 
ral Trogloff forat være hemmelige Opbavtmænd til Touz 

[long Overgivelfe fil de Engelſke. Gaa faft han havde gruns 

det fin Hæder fom Patriot i det fydlige Frankerig, misbar 

gede ban dog Robespierre, der etrer bans Tilbagekomſt 

fil Varig fre Gange barde i Ginde at arreftere bam. Kun 

Barras's Characicer og Trudſel af bruge Magt imod 

Magt, holdt bam tilbage og ban befluttede at indvikle ham 

i den frore Profcription, ſom han bavde for. Barras for-s 

bandt fig med flere, der ligeledes fane deres Fald nær for 

at forføge et alvorligt Middel 0 ftyrte Undertryfferen, 

pa Barras fpilte em Øovedrolle i givenhederne Den 27de 

Yuli 1794, Han erholdt Commandeen over den bevæbnes 

De Magt, drev Henriotg Tropper tilbage og bemægtigede 

fig Robespierre, Den følgende Dag nedlaade han igjen 

Commandoen og udnævntes derpaa fil Secreteer: den 4de 

Ser: 1795 blev han Præfident. Den rode Oct. 1795 da 

Valget af det lovgivende Korps medførte mve Mroligbeder 
t Varid og Gectiongeofonnerne rykkede imod Conventet, 

fir Barras igjen Overanførfelen oser Conventete Tropper 

og den Batallion Patrioter, der ilede Conventet til Hielp. 

Ved denne ——ãa gjorde han fortroffeligt Brug af Bo— 

naparteg Tieneſte. Jſin Beretning tuͤſtrey ban Sen hele 

Geier denne unge General og erholdt faa Dage efter Comes 

mandoen over Armeen t det Indre for ham. Hans vigtige 

Tjenefter befordrede ham i Derectoriet. Begyndelſen 

fontes han at befymre fig mere om Zornoielſer end Forret⸗ 

ninger, men forſtod deg ved fin Faſthed af holde fine Col⸗ 
leger i en vis Afhængighed af fig. Man bar fagt, af Bo 

naparte fyldte ham Anførfelen over den italiende Armee. 

Barrag følte, at Bonaparte vilde give den der formaaede 

at lede bam, fjor Overvægt pg bragte Krigtminiferen& 
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Portefeuille fra Carnot til fig, Dette gjorde dem uenige, 
og Carnot heldede nogen Tid til Raadet, i hvilket ct Par- 
tie havde dannet fig til Directorialmagtens og fornemme— 
lig Batras'$ Indſkrenkelſe. Denne var nu Gjienſtanden 
for Clidjypartiefs Sarcasmer eg Yournalangreb. Striden 
kunde ci endes uden def ene Parties Fald. Raadets Vare 
fie maatte Guffe under 4de Sept. 4797. Fra denne Tid 
regjerede Barras uindffrænfet til 18 Juni 1799, da Siehes 
fraadde : Directoriet og underſtottedeß af et mægtigt Par— 
fie, Det lykkedes bog Barras ved fin faſte Characteer at 
holde fig ved Giden af Gieyes, medens Merlin af Douay, 
Treilhard og Reéveillsre-Leépaux faae fig nødte til at tage de— 
res Ufffecd. Men han blev dog et Offer for 18 Brumaire 
(9 Nov. 1799). Jet hørft uordnet Brev, ſom han fendte 
til St. Cloud, nedlagde han fin Bærdighed og erholdt af 
den forſte Conful påa Forlangende en Efcorte, den ſamme 
Aften bragte ham til fit Gods Grosbois. Han folgte ſiden 
dette og begav fig til Bruͤſſel, hvor han adffillige Yar lever 
de meget heit. 1805 fif han Tilladelfe at opholde fig i det 
fydlige Frankerig. De ſidſte Begivenheder have fordrevet 
ham fra fit Fedreneland. Han befidder Talenter uden at 
være et ſtort Hoved; hans Opførfel er forefommende, hans 
Udvortes indtagende; han befidder mere Virkſomhed end 
Kundſtaber. 

Barre ſer et Ord, der forekommer i Bjierg- og 
Myntvæfenet og betyder et langt og temmeligt tykt Styk— 
fe ſtobt Sølv eller Guld. Desuden har Barre andre Be— 
fydninger f. Er. om de Stykker Fræe, der fidde under 
Maftfurven fer at holde den oppe; — videre en Sandbank 
eller en Rakke Klipper i Havet ; endelig viſſe farlige Bol— 
ger langs Kyſten af Guinea & Afrika. 

Barri (Matie» Jeanne Gomart de Baubernier, 
Grevinde af), Ludvig 15tes berømte Maitreffe var Datter 
af en Commis ved Oppeborſels Forpagtningen, i Voucou— 
leurs ved Navn Gomart af Vaubernier. Hun blev født 
1744, Fom tidligt efter fin Faders Død til en Modehand— 
Terffe, derpaa fil den berygtede Gourdan, hvor hun var 
bekiendt ſom Mademoiſelle Lange, fiden blev hun Maitres— 
fe hos Grev du Garri, fom byggede høje Speculationer 
paa hendes overordentlige Yndigheder. Han henledede 
det felv dertil at hun blev Kongen bekjendt. Hurtig kom 
hun i Marquifinde Vompadours Øted. Kongen fandt 
det nødvendig at bortgifte hende, og denne Lykke tilfaldt 
Grev du Barri, cen Broder til den forige; og nu indføre 
tes hun offentlig ved Hoffet fom Grevinde du Garri. Hen— 
deg Svoger underrettede hende om, hvorledes hun ffulde 
opføre fig i fin nye Stand. Snart regjerede hun hele 
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Frankerig. un ſtyrtede Hertugen af Choiſeul, hvis ſtol⸗ 
te Mand ci vilde bøte fig for bende, bævede Hertugen af 
Yiguiffon og underftørtede bam i fin Hern mod Varlamens 
fer, bvitfen gif faa vidt, af Warfamentet i Gommered 
1771 forviſtes fra Waris og nogle Uger efter gandſte evhær 
vedes, Hendes Modſtandere kunde blot hebne fig ved Syot, 
fom de i fuldt Maal udofte over bende. Man tilſkees Her⸗ 
Tugen af Nivernois en Sang, der begyndte ſaaledes: 

Lisette, ra bauté feduit . 
et charme tout le monde, 

en vain ta bourgeoilie en gémit, 
et la Duchesfe en gronde, 

chacun ſait que Venus naquit 
de I'écume de 1'onde. 

Man vilde dog vife hendes and alt for ftor re, 
hvis man vilde tilſktrive hendes Gelvvirffombed, hvad hun 
virfede eller egentlig kun ſyntes af virke og ci ſnarere an» 
dre Hoffolks Cabaler, der vidfte at betjene fig af bende: 
hun var felv mere bengiven til Fornoielſe end til Intrigue. 
Efter Kongens Dod udftededes 'en Urrefibefaling imod hens 
de og hun forvifes til Abbediet Pont saur uDames. ved 
Meaur. Genere erholdt bun Tilladelfe at opholde fig i fin 
ffjonne Pavillon i Loubéciennes, et langt fra Marly. 
Hun levede rolig under Revolutionen indtil Robespierres 
Regjering; men hendes Rigdomme og hendes Lorbindelſer 
med Briſſotiſterne ftyrtede hende. Hun blev indftævnet 
for Retten, domt til døde og' quillotineret den gde Dec. 

1792. Da hun fortes til Rekterſtedet vedblev hun at bede 
om Naade; bendes Pine vare badede iv Taarer og bun 
ſtreeg hoit om Medlidenhed. J det Hieblik, bun blev bens 
vettet horte man bende endnu udraabe; Monfieur le bour- 
rean, encore un momont. Man bar bemærfet, at af alle 
SYvinder og Piger, Revolutionktribunalet i denne Tid 
dømte fil Doden, var hun den eneſte, der bar viiſt faa mes 
gen Gvaghed og Dodsfrygt. 

Barrieretracktat. For at faae Holland. til 
at deeltage i den ſpanſke Gucceffionsfrig tilſtod Keiſer Leos 
pold denne Republik at lægge Befætning i adfillige Fæft« 
ninger i de oſterrigke Mederlande paa Franferigs Grænds 
fer; fil af underholde denne Beſctning fulde Keiſeren gir 
ve 1,250000 nederlande Gylden af fine fſikktreſte Indkom⸗ 
fer; han afftod desuden til Holland Venlo og Endeel af 
Geldern; endelig forpligtede begae Varter fig til i Freds 
tider at bolde 25 til 30000 Mand til hine Landes Forfvar, 

” hvilfet Antal i Fares Tilfælde fulde forøges til 40000 
Mand. Efter at Freden var fluttet med Granferige var 
Keiferen ci meget villig til at holde en faa ufordeelagtig 
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Tractat, og Fun ved. Engellands Beſtrabelſer bragtes den é 
Adovelſe. Den fod ved Magt til 1781, da Wienerhoffet 
uagtet Republikens Wroteftation ophævede den med den 
Erklæring, et-Fæfningsværferne i Barrierepladſene fulde 
ſoifes, faa ingen Beſetning mere behøvedes. 

Barros (Yean de) den beromteſte porkugiſiſke His 
ftorieffriver, var født ved Endey af det 15de Aarhundrede 
og nedffammede fra en gammel adelig Familie, Han blev 
anfat fom Vage hos Hong Emanuel, men hans dorſtand 
og Dueliged udmærfede ham ſaaledes, af Kongen ihans 
z7de Mar gjorde ham til Kronprindſens Selftabsbroder. 
Tidlig vife han ſtor Tilboiclighed for Bidenffaberne og 
alle fine ledige Timer anvendte han til af læfe Salluſt, 
Livius og Virgil. Midt under de ved Hoffet uundgæaelige 
Adſpredelſer, Ærev han fit forſte Vork, en hiſtoriſt Romau, 
Faldet Keiſer Clarimond, der udmäarker fig fordeelagtigt 
ved Sprogets Skjönhed. Det udkom 1520, da Forfatte— 
ron forſt var 24 Aar gammel. Barros overrafte Kongen 
det: han modtog. det naadigt åg paalagde Garros at for= 
fatte Portugiſernes Hiſtorie i Indien. Bel døde Kongen 
nogle Maaneder efter, men AUvrbeidet gif dog for fig og 32 
Mar efter udkom dette ſtjonne hiſtoriſte Verk. Kong Jo— 
han den zdie udnævnfe Barros til Statholder i de portu— 
giſiſte Befiddelfer paa Guineakyſten og. fiden til Generala— 
gent i diffe Lande. Han forvaltede denne Poſt med megen, 
Indligt og Redelighed. J Aaret 1530. forærede Kongen 
ham Provindſen Maranhan i Braſtlien for der at anlægge 
en Colonie. Barros tilfatte herved en ſtor Deel af fin. 
Formue, gav Kongen. Brovindfen. tilbage og. erholdt paa 
anden Maade Skadeslosholdelfe. Jen Alder af 72 Aar 
trak han fig tilbage til fit Landgods Alitom, hvor hån dos 
de 3 Aar efter 1571. Haus Vark om Portugiferne 1 In— 
dien befager af 40 Bøger, forer Titelen LAzia Poutugueza, 
og vil ſtedfe blive et elaſſiſt Vork i dette ag. Desuden 
har han ſtrevet en moralff Dialog Rhopicancuma, hvort 
han vifer hvor fordærveligt det er at forlade fine Grund: 
fætninger for at føre føg efter Omſtendighederne, men det- 
te Vark blev forbudet af SYngqufittonen. — Desuden har 
man nof,en Dialog over falſt Undſeelſe af ham og den før- 
fle portugifiTe Grammatik. 

Barthelemy (Jean Jaques) født den 2ode Yans 
1716 i Casſis i det forrige Provence erholdt en god Ordra— 
gelfe og blev fendt fil Marſeille for af Jeſuiterne af bere= 
des fil den geiſtlige Stand. Men han holdt faa lidet af 
denne Beſtemmelſe, at han afflog alle Tilbud om geiſtlige 
Embeder og antog Titelen Abbé blot for at vife at han 
herte fil denne Stand, Fra Ungdommen af havde ban 
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ffor Kjerlighed for de gamle Sprog, ſelv de ælde orien— 
talje, og gjorde meget af Oldfager. Hans utrættede Flid 
og, den Skarpſind, hvormed han underſogté felv de torre— 
ſte og moifommeligfie Gjenftande, fatte bam fnart iftand 
fil at kunne meddele de færde i dette Fag nye Opdagelfer, 
blandt hvilke det palmyrenſte Alphabet, ſom han befjendt« 
gjorde indtager en vigtig Plads.  Ulerede i Aaret 1747 
[ev han Medlem af Akademiet for Judſtrifterne, efterat 

ban Uar 1744 var bleven Ydjungeret Opfyngmand for det 
Fongelige Medailleeabinet. Wed denne Tid gjorde han 
Betjendtſtab med den fiden faa berømte Miniſter Chorfeul, 
der juft var i Begreb med af gane ſom Geſandt til Kom og 
indbød Barthelemih af ledfage ham derhen. Denne, der ſi— 
den 1753 felv var Overopfynsmand ved Medaillecabinettet 
modtog Tilbudet, og gif 1755 til Rom. Han gjennemvan« 
drede hele Italien, ſamlede nye Skatte for Antiquiteterne 
eg beſtjeftigede fig efter fin CTilbagefom med lærde 
Arbeider og med fit Cabinet, fom han forøgede med et ſtort 
Antal foftbare og ſeldne Medailler. Jutet af bang rs 
beider udmærfede fig faa meget ſom den unge Au az 
davfis Reiſe tiilgræfenland; hvorpaa han begyndte 
at arbeide 1757 og anvendte 30 Aar. Barthelemy felv vat 
beſkeben nok til af falde dette Bærk en Compilation, me— 
den$ alle Frankerigs og Europas Videnſtabsmæend optoget 
det med ſtorſte Horagtelfe og kunne ei uof beundre Forfat= 
terens lykkelige Fremſtilleſſesmaade, der føvde fammenvæ-= 
yet de meeſt heterogene Dele af de græfe Oldſager af fore 
ſtjellige Epocher til et faa ſtjont Heelt og bearbeidet dem 
med ligefaa. megen Lærdom ſom Smag. Revolutionen, 
re han ci tog minde Deel, tøvede ham Endeel af fin 
ovmue, men han bar dette Tab med Rolighed. Den 20. 

Hug. 1793 blev han anklaget og heftet, men effer fine Ven— 
ners iſer Enfegrevinden af Choiſeuls Beſtrebelſer endnu 
ſamme Dag fat paa frie Fod. Da Overbibliothekaren ved 
Nationalbibliotheket, den berygtede Carra, var blever 
quilfotineret den, 3tde Oct. 1793, tilbod man Barthelemy 
ans Plads. men han afflog Tilbudet for af kunne tilbrin— 
e fine fan øvrige Levedage i Rolighed. Han døde dén 

3ode Apr. 1795 med den Berommelſe at have været en fjels 
den retFaffen Mand, 

Barthelemy (Francois) den Forriges Broderſon 
havde opofret fig den dipſomatiſte Løbebane og havde ale« 
rede under den fongelige Regjering været Geſandtftkadsſe⸗ 
ereteer ved adſtillige Hoffer, da han i Aaret 1795: ſendtes til 
Baſel for at ſlutte Freden mellem Zranferig og Preuſſen, 
hvilfen Forretning han lykkelig tilendebragte den ste pr, 
Det følgende Mar blev han i Latourneurs Sted udnævnt til 
Medlem sf Directoriet. Alle Partier vare tilfreds med 
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dette Balas dog var hans uffe ei af Varighed: den 4de 
Gept. 1797 blev han heftet, bragt til Rochefort og derfra 
med Vichegruͤ, og adſtillige aadre deporteret til Cajenne. 
Herfra flygtede ban med 6 andre og fin troe Kammertjener 
Le Tellier, form ei havde vilde forlade fin Herre, felv i 
hans Landflygtighed. Han kom til Engelland og. efter 
Revolutionen af 18 Brumaire var han Cen af de førfte, 
der bles tilbagekaldt. Kort derpaa udnævntes ban til Se— 
nator. : å 

Bartholomæer kaldes en Forbindelſe af Geiſt⸗ 
lige i Bayern. De have -beres Naun of Bar tiho lo⸗ 
mus Holzhauſer, en Præft i Ingolſtadt, der op⸗ 
rettede den 1640. De befEjeftige fig med unge Menne« 
ftexs Opdragelſe og have Koſtgiengere. Børn og Ynglin⸗ 
ge, fom ingen Formue have, opdrage de frit,” lade dem 
ſtudere og promovere, hvorfor der blot paaligger dem den 
Pligt, naar de femme i gode Omftændigheder at viſe Tak⸗ 
nemmelighed mod: deres Belgjørev, Deres Dragt beſtaaer 
ien [ang Kjole og et Belte om Livet. 

Barthohomeusgatten (ariſiſt Blodbryl⸗ 
[up). Denne fkrakkelige Begivenhed tildrog fig under 
Carl deti gde. Alerede under de forrige Konger vere Hus 
gonotterne (de Reformeerte i Frankerig) behandlede vaa 
det umenneſkeligſte, Kong Frants forfulgte dem, fordi 
han troede deres Lære prakede Ulydighed og Opror. Un— 
Der Heurik 2, der overlod fig Yndlingeog Maitreſſer, hav⸗ 
de Parfieaanden og Religisnsforfolgelſen frit Gpil og de 
reformeerte Borgeres Skjebne var fFræffelig; man flagede 

"Kjettere, gneed det raae Kjod med Gvovi og hængte Legemet 
i Yernfjeder over brændende Kul. Under Frants den 2den, 
af hvis Gvaghed og Ungdom alle vilde benytte fig, betjente 
Hofpartierne fig af Religionen for at ſtjule deres Planet og 
Tivoiighederne ſteeg fredfe høiere. Frants, Hertug af 
Guifeog Ludvig Prinds af Condé vare Hovedmæns 
dene for fo gandffe modfatte Partier. Guiſe og hans Til- 
hængere vare ivrig catholſte; Condé ffod i Spidſen af det 
teformcerte Partie. Efter Frants 2dens pludſelige Død, 
bleb den herkelvyge Catharina af Medicis Re- 
gentinde for fin tiaarige Son Carly, og fandt fig bevæget 
til for af trodſe Guiferne, ſom hun dog. for havde holdt 
med, at sive Hugonotterne et Tolerance⸗Edikt. Det gui- 
ſiſte Partie overtalede Folket til at troe, der var ſtor Fare 
paa færde for den catholſte Religion. De Reformeerte 
bleve paa det Gruſomſte mishandlede og Condé ereb til 
Baaben, hvormed Borgerkrigen begyndte. Guiſerne ſog⸗ 
te ſpanſt, Condé engelſt Underſtottelſe. VPaa begge Gider 
gjorde man fig fEyldig i, de ſtorſte Gruſombeder, men ſlut— 

fede en Noedfred. Dronningen [od nu fin Son, der traad— 
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de i fit r4de Yar etElære for myndig for at kunne regjere 
faa meget friere i hans Mavn. Hertug Frants af Suiſe var 
fnigmordet £ dræbt ved Beleiringen for Orleans, men hang 
Aand [svede I hans Familie, der anfaa Admiral Co lige 
ny for Ophavsmand til dette Mord. Hugonotterne ind«. 
fanc fnart af Dronningen hadede dem: Condé og Coligny 
fraf derfor Anſtalter. Kongen havde fadet fig overtale 
til at troe, af man havde Anſlag for imod hans Liv og fat- 
tede et uforfonlig Had til Hugenotterne, "Hoffet føgte nu 
at vinde Gid og ved Lift bemægtige fig Prindſen og Admi— 
ralen. Dette flog Feil, og Fientlighederne begyndte igjen 
langt heftigere ; Condé blev ſangen 1569 og ffudt af Capi— 
tain Montesquieu, Coliguy ſamlede fevningerne af den 
flagne Hær; Henrik af Béarn (i Navarra) fiden Henrik 4 
Konge af Navarra og Frankerig, fom effer Condés Død 
var Hovedet for de Reſormeerte, erflæredes for derers ober— 
fte Feldtherre og Coligny førte I Henrik af Condés Nabn, 
der ſoder af hevne fin Faders Død, den hareffe Commando. 
Meeſt ſtadelig for. Hugonotterne var den 1570 fluttede, til— 
fyneladende fordeelagtige Fred stil Gt. Germain en Laye. 
Denne Fred dyffede Hugonotternes Høvdinge i Gøvn, for— 
nemmelig Coligny, der var Ejed af Borgerkrigen. Kongen 
ſyntes gandſte at have fødrevet fig fra fin Moders og Gui— 
ſernes Indſlydelſe. Han kaldte den gamle Coligny til fit 

of og ærede ham fom fin Fader; man anvendte de finefte 
idler for af give dette Bedrag Skind af Sandhed. Kon— 

gens Soſter formæledes med Prindfen af Béarn. Nogle 
anede intet Godt og advarede Admiralen; men denne fat- 
tede dog ci Mistanke. Øen 22, Aug, fedte fra et Bindue 
et Skud efter Admiralen og faarede ham i Armen; Kone 
gen ilede til ham. og fvoer af hevne bam. Men felvjåmme 
Dag blev Kongen af fin Moder overtalt fil af troe, at Ade 
miralen tragtede ham efter Livet. „Ved Guds Dod,“ 
udbrød han, „man drebe Admiralen og tillige alle Hugo— 
notter, af ei Cen bliver tilbage, der fan forurolige oe.“ 
Natten derpaa holdt man Blodraad og Bariholomæusnat- 
fen mellem den 24 og 25 Mug. 1572 beſtemtes til Udforelſen. 

ertugen af Guiſe brød ind i den ſterkt faarede Colignys 
uus; em Tydffer ved Nayn Behm gav den bedende Ol« 

ding det forſte Stik; hans Legeme blev givet til Priis for 
de ſtjendigſte Mishandlinger. Efter Admiralens Mord 
av en Klokke fra det kongelige Slotstaarn iMidnats— 

Kande de forſamlede Borgereompagnier Signal til Hugo- 
notternes Nedſabling. Prindſen af Condé og Kongen af 

Navarra reddede fun * derved at de tilſyneladende 
gik over fil den catholfe Kirke. Pad ſamme Tid bød Kon— 
gen Blodbadet over fit hele Rige, og, uagtet adffillige ei 
vilde adlyde denne affkyelige Befaling, fandtes. der dog Bod— 
fer nok. Tredive Dage varede diſſe UfÆyeligheder over 
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hele Riget og man regner at 30000 Mennefer opofredes. 
Rom Tødnedes Kanonerne! Paben paabod et Jubelaar 

og befalede en Procesſton i Ludvigskirken. — Med alt det« 
te naaede de ufornuftige Ivrere ei deres Maal, De af Pus 
gonofterne, ſom reddede fig, flygtede blandt Bjergene ele 
fer fil Rochelle. Hertugen af Anjou paatog fig Beleiring— 
gen af denne Sfad, der forfvaredes med den meeſt udmær-= 
Fede Tapperhed; under Belcfringen ff han Efterretning 
af han var valgt fil Konge i Volen. Øen 6fe Juli 1573 
fluttede ban ef Lorlig, og Kongen tilfod Hugondtterne fri 
Religtentøvelfe : viffe Gtæder, 

Farfolossi, cen af de beromteſte Kobberſtikkere, 
var født i Florents 1730. Efterat have forfærdiget en 
Mængde Arbeider i Italien, gik han til London, hvor ban 
fandt megen Opmunkring og hans Blade vare. faa almin, 
Belig føgte, af en, fuldftændig Samling af dem gjeldte 1000 
Pund. Han blev fongelig Kobberſtikker og fif Plads i Kun— 
ſternes Academie t London: Her blev ban 40 Mar, men gik 
derpaa uden at man veed hans Grunde til Portugal, hvor 
han i Aaret 1807 erholdt Chriſtusordenen. Archenholz 
dommer ſi fine brittiſke Aunaler for 1789, ſaaledes om hams 
„Bartolezzi er cen af de ſtorſte og ſtittigſte Kunſtnere, lige 

1x 

fortræffelig. i flere Manerer og faa øvet i Tegning at ikke 
fjelden det Incorrecte i Maleriet, efter hvilfet han tege 
ner, ferfvinder i Kobberſtykket eller i det mindſte formildes, 
Formedelſt den Mængde Elever, han hav” dannet fortjener 
ben at kaldes den engelffe Kobberſtikſkoles Stifter. Man 
nder Smag og Genie i alle hans Varker, den hoieſte Rig⸗ 

tighed i Tegning og Blødhed i Udforelſen. Eet af hang 
fortrinligſte Verker er Lord Chatams Død efter Coypel, 
hvoraf et godt Aftryk betaltes med 150 Daler. 

Baſalt, en Steenart af morkagtig Farve, ſom 
tildeels kan oploſes i Skedevand, ſmelter langſomt i Ild 
og er jernholdig. Stan fiuder den i hele Bjerge, Dertil 
høre Baſaltſtotterne ZFingalshulen, Man finder den sog £ 

. mange Egne af Tydffland og Frankerig ꝛc. Stotterne cre 
ſnart fem, ſnart ottekantede. Formedelſt dens fore Lig— 
hed med Lava holder man den for et vulkanſt Produkt, der 
er hærdet, chryſtalliſeret og lodret ſpaltet. Andre troe, 

er fremkommen af en flydende Maſſe ved Cryſtalliſa⸗ 
toil. — 

Baſßehkirer eler Baſchkurt ere af Herkomſt ſand⸗ 
fynligsis Nogaler, ſom Bulgarerne have optaget iblandt 
fig,,t det mindſte ev deres Land Endeel af det forrige Bul— 
arte, Fordum droge de omfring under egne Fyrſter i det 
2 — Siberien; foruroligede af de ſiberiſte Chaner nede 
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fatte de fig i deres mogrende Befiddelfer, udbredede fig ved 
Wolga og Ural og underkaſtede fig hanen i Cafan. Da 
denne Gtat blev fuldfaftet af Jvan den 2den, underfajte« 
de de fig ham frivillig men gjorde ſiden forfiellige Gange 
Opror, hvorved deres Velſtand og Folfemængde betydelig 
formindſkedes. 9% Aaret 1770 udgjorde de 27000 Familier, 
fom havde deres Gæde i Gtatholderfaberne Ufa og Verm. 
De ere Muhamedaner, for det-mefte bevæbnede med Buer, 
Vile og Laudſer og leve af Jagten af Ovæg- og Bicavl. 
Af gjæret Heſte- og Kameelmelk tilberede de en berufende 
Drif, Kumuf, fom de holde meget af. (See Tatarer). 

Bafedomw (Joban Bernhard) hører til fit Aarhun⸗ 
dreds mærfværdigfte Mænd. Fodt 1723 i Hamburg, hvor 
hans gader var Friſeur, beſogte han det derværende Jo— 
haungum, ſtuderede ibeipzig, hvorfra ban gif ſom Huuss 
lerer til det Holſteenſke, blev 1753 Profeſſor i Moral og 
de ſtjſonne Videnſkaber i Soroe og 1761 Lærer ved Gymna⸗— 
fiet t Altona, Rouſſeaus Emil, der udfom 1762, begeiſtre⸗ 
de ham med den Tanfe at blive Reformator I Opdragelfes-= 
væfenet og realiſere Rouſſeaus og den af ham meget agtede 
Comenius's Theorie, Det manglede ham ef pad Talent og 
Kraft, han begyndte fif Vark med Barme og hans Tidsal⸗ 
Der var et ugunftig. 15000 Rdr. Bibrag- fra Fyrſter og 
Privatperſoner dæffede Udgifterne ved bang Clementarvære 
der efter de pompeuſeſte Kundgierelſer udkom fom en 
Billedverden med 100 Kobbertavler paa Franfk, Zyd og 
Latin 1774. MønfterØolen for hans. Methode var et v 
Deſſau 1774 ſtiftet Philanthropin, hvorhen den ædle Fyr 
Frants havde faldet ham 1771. Dog lovede han meer end 
han udførte. Hang urolige, ftedfe med vidt udfeende Pros 
jecter og Idealer beffjeftigede Aand, og en Øerffefyge ; der 
ofte var ffødende for hans Medarbeidere, fod ham et fæn« 
ge hvide ud. . Efter mange Stridigheder, ifær med fin 
flittige, men egenſindige Collega Wolfe, forlod han Phi— 
lanthropinet, men vedblev med lige Yver at virke for fine 
Ideer ved pædagogiffe og philofophife Skrifter, indtil 
han 1790 døde i br hg TUN Dans Birfen paa Publikum 
Dg —7— påa fin Tids Tænfemaade var ſtor; for 
Tydſtlands paa den Tid begyndende Oplysning bar ban 
afgjorde Fortjenefter, om man og fan dadle ham for hans 
overilede Medfættelfe af de Gamle, hvortil Mangel paa 
grundig Lerdom forledede ham, og for en Mængde Overis 
lelſer og Misgreb. Hans ſeirende Beltalenhed vakte imid— 
lertid Enthufiasmus for Mennefſkeopdragelſens hellige Gag 
og forkod aft fætte fortræffelige Ideer og nødvendige Sand— 
heder i hurtigt Omlob og vinde Regjeringernes Deeltagel— 
fe, omendſtjont han felv hellere vilde smvælte og ſtabe 
noget nyt end uddanne og ordne, 
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Baſſel, et Canton i Schweitz paa den nordlige Kant 
ved Rhinen 8:m Milimed 37000 Indb. Efter Beſtemmel⸗ 
ſen af 1803 har det af Stadens og Landets Indb. valgte 
ftore Raad, af 135 Medlemmer den lobgivende Maat og 
ſamles halvaarligt paa 14 Dage. Den fuldbyrdende Magt 
har et af og iblandt det ſtore Raads Medlemmer valgt 
mindre Raad af 25 Perſoner, for hvilfet fo Borgemeſtre 
afverle i Direetionen. Enhver voxen Indb., der befidder 
Grundeiendomme af 500 Schweizerfraänkers Vardie har 
Stemmeret. sandet producerer igode Mar det nøvchdi- 
ge Korn; der udføres Damp. Silke- Bomuld- Baand- og 
Papiirmanufacturerne ere betydelige. Hovedſtaden Baſel 
er den ſtorſte Stad i Schweitz, har 15000 Indb. og deles af 
Rhinen i fo Dele, der. forenes ved en 715 Fod. lang Broe. 
Den var fordum en Rigsſtad, traadde 1501 t Schweitzer⸗ 
forbundet. Fra 1431 — 1444 holdtes her et berømt Concie 
[ium og den 5 Apr. 1795 fluttedes hev Fred mellem Preus— 
fen og Fraukerig. Til Stadens Mærfværdigheder hører 
Toihuſet, Muͤnſter det 1459 ſtiftede Univerſitet, Gymna— 
ſiet, adſkillige Bibliotheker, Kunſt-og Naturalieſamlinger, 
Selſkabet til def Godes og Almeennyttiges Befordring, 
det Todſte Bibelfelkab, en Mængde Manufacturer 2. Han— 
delen ev betydefig. En Synderlighed ved Baſel ev den, 
at Uhrene her gane en Time hurtigere end andre Steder. 

Bafilica kaldtes hos Romerne prægtige offentli- 
ge Bygninger af langagtig fiirfantet Figur med Soiler og 
Statuer, beſtemt til forfFjellige Forretninger. - Borgerne 
forſamles her for at raadſlage over Stadens Anliggender, 
Kjøbmænd udfillede deres Varer, unge Zalere øvede fig i 
S)eclamation 0, f. v. Den corinthifte Soileorden brugtes 
i Almindelighed ved diſſe Bygninger. Conſtantin den ſto— 
re indrommede de Chriſtne i Rom nogle Baſiliker til deres 
Gudsſtieneſte. Deraf fom det at felv nogle af de førfte 
chriſtelige Kirker kaldes Baſiliker, og af man, da nye 
Kirker byggedes, opførte dem i ſamme Form ſom de gamle 
Baſiliker. 

Baſiliusden hellige, ogſaa til Forfkjel for 
andre Kirkefedre af famme Ravn faldet den ſt ore, var 
født. 329 blev 370 Bifkop i Cæfarea i Kappadacien og døde der 
379. Blandt de græfke Lirfefædre er han Cen af de bety⸗ 

deligite. De afgjørende Fortjenefer han havde af Kirke⸗ 
tuatens Beſtemmelſe, af Liturgien og Geiſtlighedens For— 
hold, den Mængde af opbyggelige og indholdsrige Gomis 
lier, han forfattede, den Energie, hvormed han, ſin fre⸗ 
delige Terkemaade uagtet, beſtreed Arianerne og hans Be⸗ 

ftræbelfer til Munfevæfenets Befordring, for hvilfet han 
udkaßede Regler og de endnu gjeldende Lorer, ſom han 
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ulgtelt fit eget ffræng aſcetiſke Liv, forklare denne Helgens 
ore Anſeelſe. Den græffe Kirfe ærer ham fom Een af 

fine. førfte GSfutéhelgene og helligholder hans Feſt den iſte 
Jan., de græfe Mu Nonner, faavelfom de øvrige 
prientalfe, iffe nyere er, følge næften alle hans Reg» 

ler; og felv i Jtalien eg nien gaves der for Kloftre af 
dette Slags. Deafd ellige Baſilius paabudne Lof= 
fer om Koödfkhed, Lydi eg Fattigdom ere Norm for 
alle Chriſtenhedens Kloſterlemmer, omendſtjondt ban for= 

' trinligviis er Gtamfader for de orientalfe Munke fom den 
dellige Benediet er Patriarch for det occidentalffe. 

: Bafilifk, en Art gule meget giftige Glanger i 
Ufrifa. Heraf dannede man et Underdyr, ſom bavde en 
Hanes Gfiftelfe med brogede Dragevinger og en Drage» 
ale. Dens Blik Fulde være dødeligt; man kunde, efter 
ortælling, dræbe den derved, af man ved ef Speil vendte 

dens, dræbende Blik mod den ſelb. — Et Glags lange Ka— 
nonner eller dobbelte Feldtſlanger faldte man og Bafſtliſter. 

Baſkeroille (John) en beromt engel Bog⸗ 
fryffer der opfandt meget Flonne Typper og trykte med dem 
en Mængde cladfife Bærfer. Han døde 1775 i en Alder 
af 69 Har og Beaumarchais kjobte hans Skrift⸗Typer for 
3700 Pund Sterl. Bafferville var en meget retſtaffen 
Mand, men erflærede enhver religiøs Cultur under enhver 
gorm for Overtro og Blendværi; hvorfor ban i fit Teſta⸗ 
mente udtryffelig befalede fine Arvinger ei at begrave ham 
pan nøgen Kirkegaard med de brugelige Ceremonier, men 
ved en Pyramide, han havde ladet opføre paa fin egen 
Grund til dette Brug. 

Baſquer, Bifcaver, det nuværende Pavn vaa 
Gaſconierne, ſom ſordum bocde i Svanien ved VWorenæer- 
ne, men fiden nedſatte fig ved den nordlige Side af diſſe 
Bjerge. Efter lang Kamp underfaffede de fig de franfi« 
fie Konger. Under Carolingerne valgte de fig en egen 
Hertug, men, da hans Familie var uddød, kom de i det 
te Aarhundred under Aquitanien. De have et eget 
Gprog. 

, 

. Badreltef. Dette Ord bruge vi i ſamme Betyd— 
ning ſom Hautrelief. og forflaae derved meer eller 
mindre opbetede Figurer paa en fad Grund. De Gamle 
og de Kunſtnere, der fulgté deres Grundfætninger, brugte 
kun cen, eneffe Flade, men adfillige af de nyere fom B e r> 
nini, UngeloNogfi, Algardie bavde gjort hel— 
dige Forandringer heri og betjene fig af forſtjellige Flader. 
Basrelief bruges til Zirater ved Bygningsfunftens Værter, 
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og made i Materie, Gammenfæfning- og Beklædning ſtem⸗ 
me obereens med Bygningens Characteer. 

Bas kaldes i Muſiken den dybeſte af de 4. aͤntagne 
Stemmer. Øen et Hovedſtemmen og Grunden, paa hvil= 
ken Harmoniens hele Bygning hviler og maac derfor være 
færdeles godt og ſterkt beſat. Gom Generalbas bliver den 
til em egen Videnſkab. Som enkelt Inſtrument har Baſſen 
(ogſaa faldet Biolino) 4 Strange. 

Baſſa ſee Paſcha.  Forffielig herfra er Bafcha 
eler Ya fedt, egentlig en Overmand, dernæft en JÆres= 
titel, ſom enhver tyrkiſk Soldat. tillægger fig, og ſom næ- 
nå Enhver anden giver fig, da alle betragte fig ſom Sol— 
ater. 

Baffe-taille faldes i Muſiken Tenorſtemmen, Te⸗ 
noriſten, Tenorviolinen eller Tenorfloiten; Bygnings-Kun—⸗ 
ſten er det noget ophøjet eller halv ophøret Arbeide; ogſaa 
Maaden at forfærdige flige Arbeider. 

Bafſethorn, det tonerigeſte blandt alle Bleſeind—⸗ 
ſtrumenter ogfaa faldet Srumhorn, ev, ſom man troer, 
opfundet i Paſſau, men: meget forbedret afTheodor 
Lotz i Presburg. Det er egentligt et Slags Clarinet 
pg enhver Clarinetfpiller fan uden Vanfkelighed ſpille det. 
Foruden Snabelen, hvorved Inſtrumentet intoneres, be⸗ 
faaer def af s Stykker, fom have 15 Tonehuller, hvoraf 4 
ere forſynede med aabne og 4 med lukkede Klapper. 

Baſſompierre (Francois de) Marſchal af Fran— 
kerig og en af de elſkogrdigſte og meeſt udmerkede Mænd, 

der habe ſpillet en Rolle under Henrik 4de og Ludvig 13de; 
han nedſtammede fra en Green af det eleviſte Huus. Ef— 
terat han havde reiſt i Italien, vifte han fig ved Henrik 
4des Hof, hvor hans Tilboielighed til Pragt, Spil og Ga— 
fanterie gjorde ham yndet, Han glimrede ved Hovedſta— 
dens Feſte og Lyſtigheder, men ſnart betraadte han en 
yærdigere Lobebane. Han gjorde 1602 fit førfte Feldttog 
mod Hertugen af Savoien med) Udmærfelfe og fægtede et 
mindre hæderfuldt det følgende Jar i keiſerlig Tjeneſte 
imod Tyrkerne. Han vendte derpaa tilbage til Frankerig, 
hvor han var i Færd med af anholde om Connetablen-af 
Montmoreneys Datter, fom Kongen felv var heftig forel- 
ffet i. Han gav efter for, Kongens Bønner og gav Glip paa 
denne Forbindelſe. Efter Henri 4des Dod udmærkede 
han fig paa nye ved Tapperhed, og Ludvig 13de udnævnte 
ham til Marſchal. Kongen fif ham fjær, faa Luynes, 
ben erklærede Pudling, foruroligedes derover og reent ub 
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erklærede at han maatte. forlade Hoffet, bog lod han ham 
alget, enten han vilde paatage fig et GefandtFrab, em” 
ommando eller et Statholderfab. , Baffompierre antog 

ren Geſandtſkabspoſt, og gif til Svanien, til Schweit og 
til Engelland. Efter fin Tilbagefomf gif ban fajen & 
5 pg var med ved Rochelles og Montaubans 

eleiring. Cardinal Ridelieu, ſom Fort dervaa undere 
kaſtede Kongen og hele Frankerig fin Deſpotis mus, feyge. 
tede Baſſombierres Driſtighed og fortrolige Forbindelfe 
med Hufet Lothringen, hvilfet han brugte ſom aaeuo 
fil at lade Baſſompierre hefte og fæfte i Baftilen, bure 
fra han befriedes ved Cardinalens Død, Sels døde han 
1646. — Dan forenede i ſig alle: de Fortrin, ſom Fodſel, 
Skabning, Kand og Tavperhed give. % fin Ungdom håve 

de han med Fremgang fuderet- Pbilofopbie, Yura, Medie 
cin og Krigefünt. - $ fit FangenTab udarbeidede han "fine 
Memoirer og Hiſtorien om fine Gefandtfaber + Spanien, 
Schweitz og Engellend, hvilfen udbreder meget Lys over 
den Tids Begibenheder. ren 

Baftard er i Almindelighed, en af to ulige For—⸗ 
ældre avlet Skabning. Hos Menneſkene fan denne Ulig- 
hed kun heſtage i Forældrenes Rang og Stand. Man pleje 
er i Almindelighed sed Javnet Baſtard af betegne et uægte 
eller naturligt Barn. — Blandt Dyrene falder man dem 
Baſtarder, fon avles af to Dyr af forfjelig Urt, fom f. 
Er. Muuldyret og Muulæfelet ꝛe. Naturen har nægtet 
ale pan flig Maade avlede Dyr Evne at forplante fig, — 
Sun viffe Dhrearter kunne faaledes blande fig med ban— 
den, andre derimod f. Er. Hunde og Katte blive ved en 
naturlig Modbodelighed holdte fra hinanden. — Endelig 
faler man og om Baftarder i Plauteriget og forſtager ders 
ved de Verter, ſom ere henplantede fra et fremmed Clima 
eller udartede, 

Baftia, Hovedſtaden paa Øen Corſtea med en god 
' Savn og et faft Citadel ved Hanet. SYndbuggernes Antal 
⸗ belob fig 1802 til 11000; den omliggende Egn frembringer 
megen Olie, Viin og Frugter. Baſtia er Dovedfiaden é 
Dep, Golo. 

Baſtillen, forhen et gammelt Slot i Maris med 
g Taarne, der obentil vare bedelkede med en fotlebende 
Texraſſe, hvorpaa ſtode 13 Canoner. Carl ben ste fod den 
opføre imod Ængellænderne, Hugo Hubricot, 
Stadsmalor og Forfander for Kiøbmændene i Varig Lagde 
1369 den førffe Grundſteen til den og havde den Steoͤne 
ſelv af fæger i den fom Fange, Taarnene Bente til Sænge 

' 
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fler," fornemmelig før ſaadanne, ſom man beffyldte for 
Statsforbrydelſe. Deres Hiſtorie er tillige Hiforten om 
den mishandlede, undertrykte Menneſkehed. — Nationen 
havde længe næret den heftigſte Forbittrelfe mod Baftillen, 
og Stormen mod den var cen af de forſte betydelige Fore— 
tagender af Pariferfolfet i” Revolutionens Begyndelſe. 
Den blev formet den 14 Juli 1789 og endnu felvfamme Aar 
gjort lige med Jorden. Øen ſidſte Commandant var de 
Launoy; der vifte fun liden Beſtemthed ved dens Fors 
fvar, hvorimod Lieutenant dluͤe fægtede meget tappert med 
fine Schweitzere. ' É 

Baſtion, Bolværf, Falder man et over Volden 
udlagt Vork. En Baſtion maae løbe ſpids udad for ei af 
give Fienden nogen. Tilgang. Begge de uyderfte Linier 
fom danne Spidſen, kaldes Zacer. Den Vold, ſom løber 
imellem to Baſtioner, kaldes Curtine eller Mellem⸗ 
vold. Der gives Baftioner af forſtjellige Slags, efter 
Stedets Beffaffenhed ſom forfvares, eller efter Terainets 
Forſtjellighed. 

Bataillon, en Underafdeling ved et Infanterie⸗ 
regiment, ſom commanderes af en Major, Bataillon 
—— * Glagtorden, hvorved Mandfkabet opfiller fig i 
en Fiirkant. 

Batarde (wiener) et Kioretoi af wienſt Opfindel⸗ 
fe, der er færdeles let og begvemt til Reiſer. Den bar 
ſamme Skikkelſe, ſom den fanfaldte engelſke Poſtchaiſe. 

Bataver, et gammelt tyhdſt Folk, ſom beboede 
en Deel af det nuværende Holland. Deres egentlige Boe— 
pæl var Øen, der dannes af den Arm af Rhinen, ſom løber 
ud ved Leiden og Waal tilligemed Maas, og bvilfen efter 
dem faldteg Batavia: Dog firafte deres Land fig ogſaa 
over Waal. Tacitus roſer deres Tapperhed. Efter hang 
Beretning vare de oprindeligen Celter, ſom for ind— 
vortes Uroligheders Skyld havde forladt deres Land og 
nedſat ſig her. Dette mage være ſteet endnu før Cæs 
fars Tid. Da Germanieus fra Havet vilde trænge ind £ 
Germanien gjorde han deres Øe til Gamlingsplads fer 
fin Flaade. Efterat de vare blevne Romerne underfafter 
de gjorde de diffe god Tjeneſte ng erholdt Haderstitel af det 
romere Folks Venner og Brødre. Man Faanede dem og 
for Paalæg og Sfatter og tillod dem at vælge deres Anføa 
tere blandt dem felv. Gfæe var deres Rytterie fortræffer 
ligt. Under Veſpaſiand Regjering gjorde de, anførte af 
Civilis, Ovrør imod Romerne og tvang biffe,til et Zov= 
lig, Trajan og Hadrian underkaſtede fig Dem igjen. Bed 
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Enden af bet zdle Aarhundred toge de ſaliſke Franker Bar 
taveroen i Beſiddelſe. $ 

Bataviw, "1249, 33" 46“ O. 8. 60 70337) S 
B. Hovedſtaden paa Øen Jaba, den hollandſke Geueral⸗ 
gouverneurs Reſidens og Middelpunktet for Hollandernes 
Magt og Handel i Indien. Øen liager ved Floden Jafar 
tara, ſom i mange Canalev, ved hvis" Gider ere plans 
tede Træer, gjennemftjærer Staden, der hav Omfang af 
fo Mile, en Steenmuur, tyve ſnorlige Gader, vi Staden 
felv 1993 og ide meeſt af Chineſer beboede Forſteder 3277 
Bygninger, » Øe Iſmukkeſte ere Raadhuſet, Overfatboldes 
rens Palads, Spindehuſet, Waſſenhuſet, det chineſiſte 
—— Staden har 110000 Indb. hvoriblandt 10000 

uropæer, 68000 Jabaner, 231700 Chineſer, et Selſkab for 
Kunſterne og Videnſkaberne, mange Skoler, ftor Handel; eu 
Havn med mange Mer, ftore Sklibsverfter ꝛe. $ Omegnen 
afverle Gufferroe og Riigmarfer, Kjokken- og Frugthaver 
med de prægtigfte Landſteder. Batavia: har et meget 
uſundt Clima, og en ſtor Mængde Curopæer døe der, J 
Aaret 181 erobrede Engellenderne Staden, men den er 
fiden tilbagegivet Hollænderne. i 

Bath, en ſmuk bygget Stad i Sowmerfetfhire €& 
Engellaud ved Floden Avon. Den har 32000 Indb. og be= 
tømte varme Kilder, hvorved den er bleven Engellands 
vigtige Badeſted. Man bruger Vandet faavel til Gade 
ning ſom til;at drikke. De herværende Klademanufaeturer 
ere berømte, — fyn | 

Satbuill fra Alexandrien, en Rival af Vulades 
øg Cen af Olbtibeng beremfefe Pantomimer. Han var 
Slave hos Mæcenag, fom frigav ham og efter Tacitus'& 
Vidnesbyrd fod i et fortroligt Forhold til ham. 

Batrachompomachia, et Hemer tillagt Hel— 
tedigt, hvori en Krig mellem Froerne og Muſene beſhnges 
med mange fomiffe Omſtæendigheder. 

- Batterie falder man i Kriaſkunſten: 1). enhver 
Forſkandsning, hoori et Antal Kanoner Hades; 2) enbver 
Plads i Marfen, "hvor nogle Kanoner ere opfillede; 5) 
alle Linier i en Faſtning, bag hvis Broſtvern flage Kanor 
ner; 4) et Partre af 6 til g Kanoner med meller 2 Haubit« 
ger. Der gives Feldtbatterier, Fæftning ge 
baftevter, Koſtbatterier, Beleirings— 
batterier, frommende Batterier; man 
inddeler dem og efter Skytſets Beſtaffenhed, efter Adens 
Retning ꝛe. Med Henſyn til —* ſom beſtydes, 

2 i 

N 
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gives der: Demonter-Batterier, ſom ſtulle ode— 

lægge de fiendtlige Beyſtvern eg de Kanoner, der ſtaae 
bag famme; Scarpierbatterier, dev ſtilles un» 

der en BinZel af 20 til 30 Grader for at beffyde det til 

Sreſche beſtemte Sted, Brefchebatterier, hvor 
fra man angriber Foden af et fiendtligt BærE med en hef— 
tig Jid for at nedfafte den ydre Gide af Bolden eller 
søryftværnet faaledes; af man fan gaae derpaa og befforme 

sgærfet; Ricochetbatterier, fom tjene til at beſtey⸗ 

gæ en Linie, faaledes at de afffudte Kugler gjøre Spring 
og derved gjøre den hele Linie ufiffer; og endelig Ka ſt e⸗ 

batterier ꝛxc. IJ Henſeende til Beliggenheden har 

man horizontale, ophøtede og nedfænfte Batterier. Ind⸗ 

retningen. ved ſpommende Batterier fan være meget fore 

fjellig. Gædvanlig beftaaer en ſaadan af en Flaade, paa 

hols Middellinie er plantet Kanoner og foran Kanonerne 

ét Bryfværn af Udſakke. Flaaden befæftes ved et ſterkt 

Toug til en Pal eller et Anker, omkring hvilket, ſom ſit 

SMiddelpunft den fan bevæges og ved Hjelp af Aater brins 

ges til det Sted, hvor man vil bruge den. — 3 Erperimens 

falphyfifen falder mansen Forbindelſe af flere Flaſker eller 
Metalplader for at forftærfe Electricitetens eler Salvanis— 

mens Virkninger et Batterie, : 

Battéuxr, (Charles) var født 1713 i Allond huy, 
én lille Landsbye i Biſpedommet Rheims. Han blev Cano« 
nicus i Rheims, Profeffor i Rhetoriken ved det kongelige 
Collegium i Paris, Medlem af det - franffe Akademie pg 

Akademiet for Ynferiptionerne og døde i Paris 1780, Han 
gjorde Epoche t den aſthetiſte Kunſttheorie, hvoraf EAſt⸗ 

detilen fremftod og hat den Fortjeneſte, af have bidraget 
fil denne Bidenſtabs Udvikling. De Ørinciper, han abs» 
ffraferede fra de ſranſke Clasfifer, der igjen vare Efter⸗ 

ligninger af de gamle Græfers, vilde ban ſtulde gjelde 

vafaa for deres Cfterfolgeres Mærker, Gan var fan ind⸗ 

taget af Uriftofeles's Princip for Poeſien: Naturens Ef—⸗ 

terlignelfe, at han fremſatte dem. med tinge Forandring : 

Efterlignelfe, af den fjonne Natur, ſom Princip for alle 

Sunfter, Hang. Grundſatninger i Eſthetiken, uddragne 

af hans Nations Clasfifere, vare længe Troesartikler og⸗ 

faa i Tudffland, indtil Bekſendtſkab med Shakeſpeare og 

priginale Digtere Fremtreden tilintetgjorde hang Auto— 

vitet og den indſtrenkede franffe Skoles Anſeelſe. : 

Batton (Pompeo) født i Lucca 1708, dod i Rom 

7787, fan betragtes ſom Gienopretter af den nye romerſte 

Gfole og vilde været fit Aarhundredes forſte Maler, hvis 
ei Raphadl Mengs. gjorde ham Fortrinet ſtridigt. Man 

fan falde ham en født Maler, Sit Fædrenslands Profeb⸗ 
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forer fylder han fun de førfe Grunde i fn Kunſt; men, 
fra den Kid han kom til Rom, beføgte han ingen Gfole 
og beffjeftigede fig blet med Urftifernes Studium og Rabha⸗ 
eid Mærfer og lærte heraf den fore Hemmelighed at iat> 
tage Naturen og fremſtille den med Indſigt og Sandhed. 
Derved erhvervede han den fore Mangfoldighed, ſom man 
finder i hans Malerier, Han componerede ingen Gcene, 
ſom han ei havde feet ; Naturen; hans Colorit er glimrenz 
de, blid eg har vedligeholdt ſig t fin hele Reenhed. Che⸗ 
valier QoOnn i, der ſammenligner bam med Mengs kal⸗ 
Der denne" Vbilofopbiens, wen ham Naturens Maler. 
Battoni malede mange Altartavler og en ftor Mængde 
Portraiter, Dan var iøvrigt en religiss, ligefrem, ofte 
raa Mand, med mange Ejenheder, Een af hans Dattre 
blev for nogle Uas føden anſeet for den bede Sangerinde i 
hele Stalien. 

Baumannehule, en af flete Afdelinger beſtagen⸗ 
de naturlig D8le paa Harzen i Forfendemmet Blanken—⸗ 
burg ved Bodes venfre Bred. Den ligger 1 et: Kalls 
bjerg og befaaer af 6 Ufdelinger (de mange ſmage ei bes 
regnede) ſom overalt ere overtrufne med Drypfteen, Alle 
6 Huler tilfammen udgijøre en fængde af 758 Brunsviger⸗ 
god. "Den førfte Hule af 31 Fods Heide er den ſtorſte og 
frygteligfe: Overalt finder man Figurer og Goeiler, dan« 
nede af Drypfteen: be meeft udmærfede findes i hen tredie 
Hule, af hvilfe gen kaldes den klingende Stotte, fordi den 
iver en ſtark Lyd fra fig, naar man flaaer paa den. Que 
en har fit Paun af dens Opdager, Blergmand Bauu— 
mann, fom forf begav fig. ind i den Tanke der at fine 
de Erp 1670, men funde, da fan vilde tilbage, et finde 
Udgangen. Efter to Dage fandt han den vel, men døde 
udmattet af Hunger og Angeſt fort derpaa. Den ligger 
fo Mile fra Blanfenburg og & Miil fra Elbingerode, 

Baumgarten (Alexander Gottlieb) født i Ber— 
fin 1714, ftuderede i Halle den molfife Philoſophie, ſiden 
Blev han Profeſſor i Philoſophien i Hade og lærte med 
overordentligt Bifald. Han døde i Halle 1762. Baum» 
garten par en ved ffarv Analyſe og Klarhed i Vegreberne 
udmærket Difcipel af Wolf og Stifter af REthetiken, ſom 
han dannede til Bidenifab og føgte at grunde paa almene 
gjeldende Preinciper. Han forfattede adſtillige Bærfer i 
ERſthetik og Phiofovhie, ' 

Baumgarten (Jacob Sigismund) en meget 
lærd Theolog, Hiforifer og Litterator i det 188e Marbune 
Dred, ſom med ftor Flid og Grundighed bearbeidede alle 
Theologiens Dele, og beſorgede desuden aikikige hiſtori⸗ 
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fle oa litteraite Verkers Udgivelſe, ſom ben engelfke almin⸗ delige Verdenshiforie, Ferreras Spaniens Hiſtorie m. m. Han var født 1706 i Wolmerſtadt, fra 1734 Proſeſſor i Theologien i Halle, hvor han døde 1757. 

Bautzen, Hovedſtaden i Overlauſitz, bekjendt af et Slag 813. — Efter Slaget ved Luͤßen 2 Mai 1813 traf de allicrede Tropper ſig tilbage over Elben. Stanffmæn- dene fulgte efter dem, men Mangelen var fad for, at man endog opgravede de i Torden nedlagte Kattoder, — Med Bautzen beſſuttede be Allierede at tage en fag; Stilling; de floge en Leir, befeſtet af Natu⸗e og Kunſt og ventede ſaaledes Fienden. Keifer Ulevrander befandt fig. i Waͤr— ſchen, Kongen af Preuffeni Kaditz; begge Steder ligge ome Trent fo Mile fra Bautzen paa BVeien til Goͤrlitz. Deres Armee, 20000 Mand ftærf (efter franfe Beretninger) ftøttede ſig med fin venſtre Flo til de ſteile Bjerge langs Syree og den hoire til nogle befæfkede Hele ved FPimføds: men den hele Fronte var dæblfet ved Spree. "Centrum ſtyrkedes desuden ved tre forſtandſede Landsbyer og Gums pe foran fig. — Med den franſte JUemce dannede Hertugen af Regaios (Oudinots) Corps den høire Floi og ſtüdtes ved Opree fra den venſtre fiendtlige : Hertugen af Tarent fod foran Bautzen paa Dresdener: Øeien; til Venſtre, lige ower for, Nimſchuͤtz ſtod Hertugen af Raguſa (Marmont) og General Bertrand. General Lauriſten blev den rode detas fdjeret fra Hovedarmeen, men var uheldig imod. Barclan de Tolly og York. — Den følgende Dag 2ode Mai, gav den franfe Keiſer Ordre til Slag; Maͤrſchallerne OQudis not, Macdonald, Marmont, Goult og Ney, ffulde gane Dver Spree og angribe Fienden. Klokken 12 begyndte de Franffes Angreb paa Hoiene ved Kreckwitz, hvor den preus— ſiſte General Kleiſt ftod, og udbredede fig ſnart over den hele Linie, uden for hoilken dog Bautzen var, efter en før. "hen truffen Overeenskomſt mellem Keiferne. Kun faa franſke Kugler faldt derfor i Gtaden og beſkadigede blot nogle Tage. Efter KL. 2 trænate de Franſtke ind Gkaden. Reſultatet af Slaget var, at HRapoleen om Aftenen tog ſit Hodedquarteer i Bautzen, og de Allieredes venkre Sløi var omgaaet ; dog havde de intet Artillerie mifet, — De Frane ſte kaldte denne Dags Begivenheder: „Forſpil til Kampen ved Wuͤrſchen.“ — Denne begyndte mod Solens Opgang den følgende Dag, 21 Mai, De Allieredes Modßand var frygtes lig, Lrindſen af Mofſtau blev flere Gange faftet tilbage, men Naboleon maneuvrerede nu faaledes med fin Garde af de Allierede maatte forlade derved Stilling; deres vene fire Floi ſtottede fig til det berømte Hochkirch, men maat⸗ fe, da ben højre Floi var gandffe ømgaaet, ogſag forlade" fin Stilling og den ølierede rwee beghndte fit Tilbagetos 
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til Gårlis. Om Aftenen befandt Napoleon fig i Klein— 
Raſchaͤz. — De Allierede tilſtaae ei at have tabt Slaget, 
snen fige at de af højere Henfigter ei fortiatte det. Rui— 
nerne af 20 afbrændte Byer ville endnu længe vidne om 
diffe Dages Rædfler. 

Babius og hans Aandsforvandte Måvius, to ufle 
Verſemagere og desuden berygtede ſom Modſtandere af 
den forædlede Poeſie. Virgil tugtede dem begge i fin zdie 
Eelsge, hvor han paalægger dem, ſom funne lide Gas 
vius's Vers, til Gtraf af finde Mavius's endnu flettere, 
Fjonne. J den nyere Poefle haanes Bavius fom Repræ- 
—J for Smagloshed, koriſhnet Kritik og ſlet Verſe— 
unſt. 

Baxter, (Wiliam) en befjendt engelſk Kritiker, 
var født 1050 i Banlugany, et lille Sted i Grevffabet 
Shrep. Hans Opbdragelfe var i den Grad forfømt, at 
han i en Alder af 18 Jar endnu iffe kunde læfe og et for— 
ſtod noget andet Sprog end det mallife; men hans fenere 
Flid indhentede ſnart det Forſomte og ban blev Cen af de 
lardeſte Alderdomsforſkere fin Tid; dog robe hans Arbei— 
der mere Lærdom end Gmag. Han døde 1723 og havde 
anvendt en flor Deel af fit Liv paa Ungdommens Under= 
vilsning. 

Ban kaldes i Stibeſproget en lille Havbugt eller 
Arm af Gøen, der gaaer ind iLandet og er bagtil dannet li« 
gefom en Sak. 

Bavard (Vierre du Terroil, Herre af) Faldet Ride 
deren uden Frygt og uden Lyde, næften åen egeſte Helt t 
Middelalderen, hvis Liv er uden Pletter og fortjente 
uindffræntet Roes og Beundring. Ligefrem, befeden, en 
oprigtig Ven og om Elffer, from, menneſtekjerlig, hoi⸗ 
modig forenede han alle Dyder i en faadan Grad at man 
uden alle ſamtidige Skribenters eenſtemmige Vidnesbyrd 
maatte friſtes tilat tvivle om Sandheden af deres Beret= 
ning. Han var født 1476 paa Slottet Bayard, et langt 
fra Grenoble. Huſet Terroil, et af de ældfte i Dauphiné 
var beremt af Adel og Ridderdaad. Den unge Bayard 
blev opdragen af fin værdige Onkel. GeorgeduZer- 
roil, Biffop af Grenoble. ,,Min Sen“, fagde denne til 
ham, vær ædel ſom dine Forfædre, ſom bin Oldefader og 
din Farfader, der begge havde ſamme Skiebne, den ene 
ved Agincourt den anden ved Montlhery, og fom din Faz 
der, det bedæffedes med ærefulde Saar i Kampen for Fæs 
drenelandet. — Bayard var neppe 13 Aar gammel,, da bar 
blev optaget blandt Hertugen af Gavoiens Pager. Cark 
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den 3de fane ham i Lyon, forbauſedes over den Færdighed, 
med hvilfen Ynglingen fyrede fin Heſt, udbad fig ham af 
Hertuzen og overyav ham til Greven af Lignys Omhue. 
Furneringer aabnede ham førf en Mark til Roes og Hæder; 
men ſnart faldes han til alsorligere Kamp. 18 Aar game 
mel ledſagede han Carl gde til Italien, udførte: Slaget 
ved Berona Under af Tapperhed og erobrede en Fane, ſom 
han overrafte Kongen.” J Begyndelfen af Ludvig 12teg 
NVegjering forfulgte ban be Flygtende med ſaadan Hidfig» 
hed til Murene af Mailand, at han trængte tilligemed dem 
ind i Staden oa blev fangen, Ludvig Gforza lod 
ham tilbagegibe fine Vaaben og fin Heſt og frigav ham uden 
Køfepenae. Medens de Franſtke ffode i Apulien, ſlog Ba—⸗ 
yard et ſpanſt Corps og gjorde Anforeren Don Alonſo de 
Gotomayor til Fange. Han behandlede ham med Ædel» 
wodighed; desuagtet flygtede han ei allene mod fit givne 
DErésork, men bagtalede endog Bayard, der efter den Tids 
Stik udfordrede ham og nedlagde ham. Som Horatius 
Coeles forfvarede han allene en Broe over Garigliano imod 
Gyanierne og reddede den franfe Armee ved, af opholde 
Fenden.  Ligefaa-udmærfet fægtede han imod Genueſer 
og Venetianer. Da Julius åden havde erflæret tig imod 
Franterig, drog Bavard Hertugen af Ferrara til Hjelp. 
Hans Plan at tage Paven til Fange, mislykkedes, men 
han viſte fig ef mindre ſtor end Fabricius, da en Fotræder 
tiibøb fig åt forgive Paven,  Gtærf ſaaret ved Stormen 
for Brefcia. blev Bayard bragt i en Abelsmands Huus, der 
var flygtet og havde givet fin Kone og fo Dottre til Priis 
for Soidaternes Raahed. Han blev de Vargeloſes Beſkyt— 
ter, afflog- den tilbudne Belenning af 2500 Dukater, og 
vendte, faalnart fan fom fig igjen, tilbage til Gaſtons 
Geir, ſom dengang ſtod for Ravenna, Han ſtemte for 
Glaget, fratog Gpanierue to Faner og forfulgte de Flyg⸗ 
tønde. Gaſton, Franferias Haab, omkom, fordi han et 
fulgte Bayards Raad. Paa Tilbagetoget fra Pavia blev 
Bayard påa nye ſaaret. Man bragfe ham til Grenoble, 
hang Liv var i Fåre, „Ei Deden, ſagde fan,” ſmerter 
mig, „men af jeg Fal dee paa Gengen form enLvinde ,,.— 
Neppe vare hans Saar lægfe, før den heftigfte Lidenſkab 
for en indtagende Pige, antændte hans Hjerte. Hun blev 
ført til bam, Forvirring og Smerte forhoiede . hendes 
Skjonhed. Neppe vodede hun at vende de vaade Blik paa 
ham. „„Ak,“ udbrød hun, „i det bun ſank ned for hanus 
Fodder „de er Herre over min Skjebne, viid at Jeg er af 
ædelt Blod vanær ei et Elendighedens Offer.“ — Helten 
gif i fig ſelb. Gjennemtrængt af hellig Agtelſe for Uſthl⸗ 
digheden blev hån hendes Beſtytter, beſtemte hénde en 
Medgift og gjorde Moderen Bebreidelſe, at bun af Nod 
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, havde ladet fig forlede til at ville ovofre fin Datters Byd. 
— Den med Ferdinand den catholffe begyndte Krig kaldte 
9* til Nabarra, hvor han udmærfede fig ſom forhen paa 

om anden Gide af Alperne. De Uloffer ſom fordunflede 
Ludvig 2tes fidfte Aar, kaſtede en endnu flatere Glands 
paa Bayards perfonlige Hæder, Henrik den $de af Engel= 
fand, Ferdinands og Maximilians Allierede, falde md t 
Ficcardiet 1513 og beleirede Terouane. Den fvanfe Are 
mee tog haanligen Flugten uden af vet var Unførcene mue⸗ 
ligt at fanafe den. Bayard bod forgjeves med fin fædrene 
Lige Uforfærdethed Fienden Spvidſen; overvældede af Meng— 
Den vare hans Tropper i Begreb med at nedlægge Vaaben, 
Bayard feer i nogen Fraſtand en engelſt Officeer, finrter 
ind paa ham, fætter ham Gværdet for Bryſtet og tifraa- 
ber ham: ,,Qvergiv dig eller Jeg giennemborer dig!““ 
Éngellænderen gav ham fin Kaarde; Bayard rakte ham 
frrar fin med. de Ord: „Jeg er Bayard og Eders gange 
form 9 er min,” — Denne kloge og driftige Sremfærd blcø 
forebragt Keiſeren og Kongen af Engelland, ſom afgjorde 
åt Bayard ei behøvede Loſepenge, og at begge Sanger gien—⸗ 
ſidig vare frie for dereg fofte. | Da Frants fre havde bes 
fieget Thronen ſendte han Banard til Dauphin for at 
abne fin Armee Veien over Alperne og igjennem Piemont, 
vofper Colenna paffede paa ham og haabede at overs 

falde han, men Bayard tog ham. til Fange, Men 
dette var fun Forfvillet for det berømte Glag ved Mari gs 
nan, hvor Bayard udforte Under af Tapperhed ved Kon— 
gens Side og afgiorde Seieren. Efter denne hæderfulde 
Dag opfordrede Kongen den tappre Bayhard, ſom han er— 
Flærede for den værdigfte Ridder, at ſlage bam til Rid— 
Øer. Geffedent undgyldte Bayard fig: ,,Gjar min Billie 
og Begering,“ fagde Kongen og nedlod fig for bem paa 
”Knæe. Han berørte Kongens Hoved med Fladen af fit 
Gværd og udbrød: „maatte det være faa fraftig fom om 
det var Roland eller Olivier, Gotfred eder Balduin hans 
Broder; Sire, de er fandelig den forſte Prinds, ſom er 
bleven Ridder i” — Derpaa kyſte han fit Gværd og fagde: 
„Lykkelig er du mit Soard ved at have givet den dydigſte 
mægtigfe Konge Ridderorden: du kal betragtes ſom en 
Refiqute-og agtes for alle andre,” — Gnart ſtulde defte 
Gværd i Bayards Hænder blive endnu mere hædret og 
frygteligt. Aldrig habde Fædrenelandet været I førre 
Fare; Carl den ztevar med en uhyre Magt brudt ind & 
Champagne, og truede at trænge frem til Hjertet af Ri— 
get. Bayard ilede til, Faftede fig i det fvagt befæftede 
Mezieres og forfvarede det mod ethvert Angreb indtil Ues 
nighed nødte de fiendtlige Herforere til at forlade Staden, 
Bayard blev modtagen i Paris ſom Fadrenelandets Frels 
fer, Kongen udnævnte fam til Ridder af den hellige; Mi 
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chaels Orden og overgav ham ét Compagnie af 100 Mand 
for af anføre i fit eget Jann, en Ære der hidtil fun var 
tildeelt Prindſer af Blodet. Kort derpaa opſtod Genua 
imod Franketig, Bayard underkaſtede det igjen. Efter 
Indtagelſen af Lodi vendte Lykken fig pludfelig, og Frauke⸗ 
rigs hidtil. triumpherende Hare bleve fordreone fra deres 
Erobringer. Da Bonnivbet paa Tilbagetoget var bleven ſaa— 
tet overgav hån Armeen i &Gayards Hænder for at reddes. 
Denne ſaage de Farer det truede, men lovede med fit eget 
Livs Opoftelfe af bevare Armeen. Bet fom an paa at pas⸗ 
fere Gesfia. i en overlægen Fiendes Baafyn, Bayard, ſted⸗ 

” fe den ſidſte ved Tilbagetoget, angreb Spanierne med Ef⸗ 
tertryk, da en udfedt Steen ſtraf ham i den hsire Side og 
Fnufede hans Rhgrad. „Jeſus min Gud, Feg er dod— 
ſens,“ udbred han og fane ned. Man ilede til; „ſetter 
mig under hiint Træe“, fagde han” at jeg fan fee Fienden. 
erpea- kyſte han i Mangel af et Kors, Korſet vaa fit 
Gværd, feriftede for fin Staldmeſter, troſtede fine Tjenere 
og Bennet, onfede Kongen og Fodrenelandet Held og bør 
de omringet af fine Venner og Fiender, der ſamtlig udgiode 
Beundrings og Rorelſes Taarer. . Dette ſteedte den 30de 
Apr. 1524. Dang Dod fatte hele Frankerig i Sorg. Li—⸗ 
get, det var blevet i Fiendens Hænder, blev indbalfame« 
ref og overgivet de Franſte. Han bles bragtstil Grenoble 
og bifat > Mul fra denne Gtad i et Mindoriterkloſters Kir⸗ 
ke. Hans Maufoleum beftager i et fimpeltBryf billede med 
en latin Indfkrift. 

Bayern. — Dette Lands Hiſtorie taber fig i den 
ſierneſte Oldtid. Det er uafgjort om Bayrerne nedſtamme 
fra Celfer eller Germanner; ſandſynligviis er Nutidens 
Bayrer fremkomme ved en Blanding af Bojer med Bo— 
joarierne, der efter Mannert ere de famme fom Mar— 
comannerne. — Under VWawnet Vindelicien 
var Bayern Romernes Herredomme underkaſtet; ſiden 
kom det under Tdeodorichs oſtgothiſke Rige. Efter dette 
Riges Fald forenedes Bayern med Aukraffen; dog beholdt 
Baherne blandt dere Rettigheder den at vælge deres egne - 
Fyrſter. Af dife nævnes Ugilolfingernes Glægt 
der regjerede indtil Glutningen af det gåde Aarhundred, da 
den fiåffe af denne Stamme blev overvunden af Carl den 
ſtore, fordi ban havde forenet fig med hans Fiender, dømt 
til døde 788, men tilligemed fin hele Familie fat i Kloſter. 
Under denne Familie var Chriſtendommen indført og ade 
ſeillige Biſpedommer oprettede i Bayern. Bayern var nu 
frankiſt Provinds, men Ludvig den fromme over» 
fod den fil fin &Gøn Ludvig, fom efter Faderens Ded 
beholdt de fudfe Lande. Dennes Gøn Carloman 
blev Konge i Bayern, hvortil dengang horte mange andre 
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Lande. Med Ludvig Barn uddøde den carolingiſke 
Stamme i Tydffland. Bapern var nu vel et Lebn af det 
fydfe Rige, men dets Fyrſter bare ofte iStrid med Kei— 
ſerne. Efterat Griv Otto af Nordheim var bleven afſat, 
blev Grev Wolf Hertug af Ganern og Gtamfabder -til det 
welfife Huus. " Blandt hang Efrerfommere er Henrik” 
rode eller den ftolte mærfværdig, Han befrigede 
Hohenſtauferne, der ei vilde erfjende hans Gvigerfader 
Lothar for tydſt Keiſer, og udvidede fine Lande betydeligt. 
Hans Modſtand mod Conrad zdie af Hobenſtaufen paadrog 
ham Rigets Acht og Tabet af fine Lehn; da han forføgte 
at fætte fg i Gefiddelfe af dem ved Magt, blev han forgi— 
vet 1139. Frederit ifft forlehnede Hentiks Gan; Y ens 
riÉ Love paa nye med Bayern, men, da de fiden bleve 
uenige, erklerede Kriſeren af han havde forbrudt alle fine 
Lehn og fatte ham i Rigets Acht. Dette var Beghndelſen 
til Stridighederne melem Guelfer og Gibelliner 
fom fiden varede i mange Aar, iſer i Italien. Derraa 
1180 erholdt den bayerfe Pfaljgreve Otto af Wit: 
telsbach Landet og er Stamfader til den endnu regie⸗ 
vende Familie. Otto 7des (der Erlauchte) Sonner Luds 
vig og Hencif deeltederes Arv i Øvre: og Nedre s Gay: 
ern. Ludvigs Gøn af ſamme Ravn befteeg ſiden Keiſer— 
thronen (2ndvig af Bayern) (1314 — 1347). Da den ne— 
Drebayerfe Linie uddøde forenede han dens Lande igjen med 
Over» Banern. Han gav ennue fovbog, gjorde mange nyt» 
fige Indretninger og made regnes blandt Bayerns meeſt 
udmærfede Forfter. Efter hans Dod deeltes Bayern paa 
nye, og den goldne Bulle erklerede, at Churværdigheden 
ffulde for ſtedſe tilhöre den pfaljife Linie af det wit— 
telbachſke Huus. For at hindre de ſtadelige Delinger uds 
ftædede Hertug Albrecht (k 150%) en pragmatiſt Ganetion, 
hvorved Forſteſsdſelsretten indførtes og Apanage for de 
ynngve Gønner, — Wilhelm stes Gan, Marimifian 
iſte fod i Spidfen af den catholffe Ligue imod Yrotefanters 
ne, vandt Slaget ved Prag over Frederif ste af Pfalz, 
blev af Keiſeren forlehnet med den pfal;jife Churoævdigs 
hed, fom fiffredes ham i den meftphalffe Fred 1648 tillige 
med Øvre: Pfalz. — J den ſpanſte Guccesfiondfrig erflæs 
vede Cburfark MarimiltanEmanuel, en Son— 
neſen gf den fidknævnte, fig for Frankerig. Efter det 
ulytfelige Slag bed Höchſtedt, blev Bayern behandlet ſom 
et erobret Land af Keiſeren, Churfyrſten erkleret i Ach— 
ten og forft efter Freden til Gaden igjen indfat i fine Lane 
de. Ham fulgte 1726 hans Son, Carl Albredjt, form, uag⸗ 
tet han badde erklendt den pragmatife Sanction, hvorved ' 
Carl 6te havde filret fn Datfer Maria Therefia fine Lande, 
dog efter Carls Dod fremkom med Fordringer paa de oſter⸗ 
vige Lande, ifølge en Ægtefabscontract mellem Hertug 
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Albeecht ste og Keiſer Ferdinand iſtes Datter Anna. Carl 
erobrede bed Fraukerigs Hjelp em flor Deel af -Øfterrig, 
[od fig i Prag frone til Konge i Bohmen og derpaa 1742 1 
Frankfurt til fynd Keiſer under: Navn af Carl 7de. 
Men Lyffen vendte fig, og Carl maatte tvende Gange overs 
lade fine Lande til de indtrængende Øfterriger, Han oples 
pede vi Enden paa Krigen, men døde den, 2ode Yuni 17454 
Hans Sen Mgrimilian oAephedie fluttede Fred 
med Oſterrig til Faͤſſen, tiltraante den pragmatife Sane— 
tion og lovede af give Frants af Toſcana, Maria Therefi⸗ 
af Mand ſin Stemme til Keiſer, hvorpaa han ærholdt ade 
fine Lande tilbage. - Gan ſorgede omhyggelig for ſit Lands 
Ookomſt, befordrede Ägerdyrkning, Yndufrie, Gfolevæjen 
og Oplysning. Ved hans Død 30 Dec: 1777 uddøde den 
bayecrſt- wittelsbachſte Linie og Churfyrſten af Yfals var - 
efter de gamle Tractater, üſtridig Arving til Bayern, 
ba Øfterrig fremkom med Fordringer paa Nedrebayern og 
truede af ville derve bem igjennem med Magt. Churfyrſt 
CarlTheodoraf Yfalg lod fig overtale til at under» 
fegne en Convention, hvori han formelig fraſagde ſig den 
bayerſte Arv. Men Hertugen af Znoeibruͤcken, nermeſſe Ar— 
ving efter Carl Theodor, proteſterede herimod og bad Fre— 
derik eden af Preuſſen om Hjelp.… Herover opfom den bay⸗ 
erſte Arvefslgekrig, der Dog endtes uden at noget Slag' le— 
veredes ved Freden i Teſchen 1igde Mat 1779, Churfyre⸗ 
ften af Pfalz fik alle de bayerſke Lande undtagen den faar . 
Faldte Innvirtel med Braunau (18 OC Mile). Dog kunde 
man i Wien ef give Slip paa det Ønffe at forene Bahern 
med Oſterrig. Keiſer Joſeph ꝛden lod gjøre Churfyrſten 
det For lag at bortbytte Bayerti mod. de oſtexrigſke Weder= 
lande (undtagen Luxemberg og Namur), faae Titel af 
Songert Burgund og tillige for fig og Hertugen af Zwei— 
bruͤcken 3 Mil. Gylden. Herlugen af Zweibrücken, det 
par vis paa Preuſſens Beſthttelſe, erklærede, at han aldrig 
gav fif Minde til dette Bytte, Denne faſte Erklering, un- 
derſtottet af Frederik 2den, bragte Øferrig til af lade dene 
ne Tanke fare Bed denne Leilighed HE Frederik zden 
Fyrſteforbundet oprettet, for at funne modſtaae 

fterrigs Zorføg imod Rigets; Rettigheder, Under den 
ranfe Revolution var Bakern flere Gange Krigsſtue— 

pladſen. Carl Theodor døde 6Febre 1799 uden Arvinger, 
hvorpaa Hertug Marimilian Yofepb af Zwei— 
bruͤcken (født den 27de Mai 175 6) kom i Befiddelfe af Chur- 
værdigheden. Ved Freden til Luneville miſtede Bavern fi- 
ne Lande paa den venſtre Rhiſibred omtrent 220 [3 Mile 
med 700000 Indb., men erbo [dt fiden Erſtatning 319.00 
Mile med næften 900000 Indo Bed Krigens Udbud 1805 
mellem Øfterrig og Fvanferi) -forlangte Keiſeren, af 
Charfyrſten Fulde forene fine Zropner med haus imod Srans 
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kerig. Men Churfyrfen af Bayern forenede fig med Fran⸗ 
kerig, havde heraf ftore Fordele i Freden til Presburg, hvor 
* fif Kongetitel med fuldkommen Souverainitet og des— 
uden en Landudvidelſe af soo OD Mile, hvorimod han af> 
traadde Wuͤrtzburg, der ophøjedes til et Churfyorſtendom⸗ 
me, Den baverffe Prindſeſſe Auguſta ægtede derpaa Na⸗ 
poleons Stedſon Eugen,” Bicefonge i Italien. Bayern 
bortbyttede derpaa Berg til Franferig imod Anſpach, og 
undertegnede den 12te Auguſt den rhinfe Forbundtact, 
hvorved Bayern forbandt fig til at ſtille et Contingent af 
30000 Mand. Ikolge heraf deeltog Bahern i Krigen mod 
Preuſſen 1806 og 1807 og i Krigen mod Pfterrig 1809 og 
erboldt ved Freden nye Udvidelfer, dog er i den Grad fom 
man fulde troe af Naboleons Erklæring (20 Apr. 1809) 
„Jeg vil gjøre Bayern ſaa fort, at det i Fremtiden fan 
Ejæmpe alene mod Oſterrig,“ J Krigen 1812 og 1813 une 
derftørtede Bayern Frankerig med betydelig Tab af Folk; 
dog tilfidft erklærede ogſaa Bahern fig imod Frankerig og 
bidrog fit med til Todfklands Befrielſe fra de Franfe, 
Bayern har erholdt Wuͤrtzburg og adffillige Lande paa den 
venftre Rhinbred, men affiaaer derfor igjen Throl og 
Endcel af Salzburg. — Bayern har et Fladeindhold 
af 1736 TI Mile og et Folkeantal af 3,800060 Indb., hvore 
af 3 Millioner befjende fig til den catholſte Religion. Lan— 
det er deelt i Kredſe: de aarlige Indkomſter beregnes til 18 
Mill., Gjelden til over 90 MII. Gtatsforfatningen grune 
der fig paa den af Kongen givne Conſtitution, promulgeret 
rfte Mai 1808. Kongen er i Befiddelfe af fuldkommen 
Souverainitet i alle deng- Greene ;, Lovgivuingen og Skat⸗ 
tepaalæg er dog underkaſtet Nationalrepreſentationens 
Gtemmegivning. Kronen ev arvelig idet regjerende Hus 
ſes Mandsſtamme efter Førffefodfelsretten; efter Mands 
ſtammens fuldfomne Afgang. falder Arven til Dettrene og 
deres mandlige Efterkommere. Skulde en til Succesfion 
duelig Arving mangle, ffal Kongen ved Adoption antage 
en Prinds af et furfteligt Huus, Prindſernes og Enfedrone 
ningens Underholdning ſamt Vrindſeſſernes Medgift udbe— 
tales af det kengelige Sktatkammer. Kongen er myndig i 
fit 18de Aar; Monarchen vælger en Rigsforſtander i fin Ef— 
terfolgers Mindreaarighed, "naar dette ei er feet tilfalder 
denne Værdighed den nærmefte myndige Agnat. Vrindſer 
og Prindfeffer bave Titel af Kongelig Hoihed. Den nuvær 
rende Konges Gemalinde beder Caroline og er en 
Datter af den afdade Arveprinds af Gaden Carl Ludvig. 
Kronprindfen (af Kongens førfte ÆgtePab) heder Carl 
Ludvig Auguft. og er gift med Therefe af Sachſen 
Hilburghauſen. Kongen bar desuden 11 Gørn, — Der gives 
i Bayern fire Kronembeder og 4 Ordener (den hellige Hu— 
berts, den hellige Georgs, den bayerſkeKrones og Maris 
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milian Joſepbbs Militærorden). — Conſtitutionen erfjen« 
ber Gtatsborgetnes Rettigheder, Perſons- og Eiendoms 
Sikkerhed, Gamvittigheds eg Trykkefrihed; Livegenſkab 
er ophævet, og alle fre chriſtelige Confesſioner have frie Mes 
ligionsovelſe og Gtatsborger» Rettigheder. et hele Rige 
foreſtilles ved en Nationalzepræſentation, der beftaaer af 
Godseiere, Kjøbmænd og Fabrikanter, vælges af Kredſene 
og danner Rigsforſamlingen, der faaer en Vræfident af 
Kongen og famfer fig i det mindſte Engang aarlig paa Kon⸗ 
gens Kald; den deler fig i Commisſionen for Finanſerne, 
Lovgivningen,” den indre Beſtyrelſe og. Gieldens Tilin— 
fetgjørelfe, — J alle Dele af Kongeriget gjelder Codex 
juris bavarici. For Statoforvaltningen gives ct Geheime— 
raad, der beſtaaer af Gtatsminifrene, Kroönembedsmande⸗ 
ne og 172 til 16 Medlemmer. Miniſteriummet deler fig t s 
Dep. for det Udenlandſke, Finavferne, det Judre, Juftités 
og] Krigsvæfenet.. — J Spidfen af hver Kreds fader en 
Oberkreds » Commiffair med en udbredt erecutiv Virkekreds, 
desuden findes i hver Kredsen Kreds - gFinansdebutation. — 
Rettergangen afajores for Underretterne, Appellationbret⸗ 
ferne (cen for fo Kredſe) og Oberaypellationzretten. Konge⸗ 
riget er deelt i Biſpedommer. For Proteftanterne ev der 
et proteſtantiſt Generaleonſiſtorium. Under Maximilian 
Joſeph er Bayern gaaet betydeligt fremad i Cultur, fams 
Mmenlignet med hvad det var for 20 War fiden. Uaerdyre⸗ 
ning, Manufacturer og Fabrikker have hævet” fig, Politiet 
haandthæves fortræffeligt, Opdragelſen og den videnkab⸗ 
lige Dannelfe ev ifær en Gjenſtand fer den føngelige Om— 

I forg. Den offentlige Undervisning er fortræffslia, Der 
findes Univerfiteter i Landshut og Erlangen. J Minden 
er en Central⸗Veteringrſkole for hele Konaeriget; videre 

" et Ufademie for Bidenffaberne og et for de ſtjonne Kunſter. 

Baule (Vierre) født i Carlat i det forrige Foir ét 
Aaret 1647, ſik fin førfe Underviisning. af fin gader, ſom 
var reformeert Præf. Han gav tidlig Prøver: paa en bes 
undringsværdig Hukommelſe og en ſſelden Aandsmunter⸗ 
hed. % fit iode Mar begav han fig til Skolen i Puv- Pau 
rens for der at fuldende fine Studier. Den Lidenſkab, 
hvorined han ſtuderede, foftede ham hans Gundbed. Alle 
Bager vare ham fjærfomne; hans Smag for Dialeftifen 
drog ham ifær til Stridskrifter; men Amyots Putarch 
og Montagne vare hans Yndlingsvorker. Den ſidſte fmig» 
væde bans Hang til Gcepticismus; men begge meddeelte 
maafee hans Stiil hiint Liv, hiin Frihed i Udteyk røg hünt 
gaminelfrankikke Anſtrog, fom man finder deri. J Cou⸗ 
foufe, hvorhen han var gaaet for af ſtudere Philoſophien 
beføgte han Jeſuiternes Høvefale. Hans Profeſſors Ave 
dumentationer, men endnu mere hang venſtabelige Difpur 
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fationer med en catholø Geiſtlig, ber boede hos ham, bes 
fiyrfede ham i de Øvivl, han agerede bavde mod Proteſtan⸗ 
fismens Orthodorie i den Grad, at ban befluttede at fore 
andre Religion. Hans ——— en Triumph ſor Ca⸗ 
fholiferne, men et Tordengao bang Lartie, og bang 
Familie, der anvendte alt for igjen at vinde ham. Efter 
Maaneder vendte han ogſaa tilbage, og for af unddrage 

fis den Gtraf, den catholfe Kirfe lægger paa Frafaldne, 
gif han til Genf og derfra til Copet, hvor Grev Dobna bes 
troede ham fine Sonnere Opdragelfe. Dog blev ban fnart 
fjed af dette DOpholdefted og denne Forretning og nedſatte 
fig i Rouen, hvor han igjen var nødt til at meddele Under» 
viisning. Derfra [om han til varit, og blev 1675 Trofede 
for i Vbilofopbren i Geban, bvor fan færte med Udmærtele 
fe indtil dfademiet ophævedes 1681. Derfra gif ban i 
ſamme Egenfab til Rotterdam, boor han i Anledning af 
en Comet, der udbredede almindelig Giræf 1682 nigar 
fine Pensées diverfes fur la Comére, et Bærf fudaf udbredt 
Lærdom. Dette fulgte Critique genérale de I hiftoire du 
Calvinisme de Maimbourg, der blev optaget med Bifald af 
Catholifer og Yrotefantee, men valte Theologen Jurieus 
Misundelfe, hvis Refurati n du P. Maimbourg ingen Lof⸗ 
fe havde gjort, og indviflede Gayle i Stridigheder, der 
havde ubehagelige Folger for ham. Han paatog fig Ude 
—* af et periodiſk Sktrift: Nouvelles de la republique 
es == En Deri optaget Skrivelſe fra Mom vafte 

Dronning CEhriſtines Utilfredshed: hun lod ham tilørise 
fo heftige Breve. Banle retfærdiggjorte fig og haus Und⸗ 
ffyldninger tilfredsfgillede Dronningen faa aldeles, at bun 
fiden førte en litterair Grevverling med bam.  Silvorlis 
ere forfurreded hans Roe ved bane Faders begge bans 

Brodres Dad. Diſſe Tab og de Neligionsforfolgelfer , der 
tiltog i Frankerig, bragte fam til af ffrive Commenraire 
philofophique fur ces paroles de PEvangile: Contrains - les 
d'entrer, fom hverfen i Henfeende til Suͤlen eller Tonen er 
am værdig, Badle vilde heller iffe erfjende det, men 
urieu, form mage have fjendt Forfatteren af den Ywer, 
mene Toleranſen forfvares, angreb Wærfet med For: 
tttrelfe. Hans Had vendtede blot et VaaFud for at bryde 

[log imod Bavle felv; dette fif pan i Avis aux Refugiés, et 
Vart, hvori Protefanterne behandles wcd liden Sfaanfel. 
Jurieun befvldte Bayle for af være Forfatter, deraf (form 
han vif iffe er) og tillige Gjelen for et Vartie, der var 
mod Proteſtanterne og de forenede Glater. Banyle gjene 
drev diſſe BeEoldninger, men Bagtalelſen feirede og i Xa- 
ret 1693 afſatte Magiffraten i Umfierdam Bable fra fit 
Embede og forbed ham endog at give privat Undervisnings 
Da han faaledes var fri for alle Forretninger, men. Ure 
beide var bleven hans virffomme Mand en Modvendigbed, 
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anvendte han fin Tid paa. fin Dictionaire hiftorique et cri= 
tique, fon han udgav 1696 i fp Folio Bind. " Dette Værk 
var det forſte, der udfom. i hans Navn. YFurieu traadde 
igjen frem form Bayles Modffander, - og fif Confiforiet, 
fom han fod i megen Anſeelſe hos, til at give Fotfatteren 
adſtillige heftige Bebreidelſer. Bayle lovede vel at udflets 
te Ult hvad Confiforict havde fundet anftødeligt, men, da 
han fandt at Publikum tænfte anderledes og hans Laferes 
Tilfredshed var ham mere om at gjøre end hans Domme— 
res, fod han Varket blive uforandret paa nogle Ubethdelig⸗ 
heder nær, To nye Fiender fremſtode nu imod ham ace 
quelot og-feclere og angrebe begge hans Religion; andre 
forfulgte ham ſom en Fiende af hang Religion og hans nye 
Tædreneland. Diſſe Stridigheder fare langvarige. og 
haardnakkede, men de forſtyrrede mindre hans indvortes 
Roe end de forøgede hans Legems Lidelſer. Lenge var 
hang Bryſt i en hidſig Tilſtand; der gif Inſamation i det, 
Bayle vilde et bruge. Legers Hjelp mod en Sygdom, fora 
han eanfaae for em Arv, og ſom der intet Middel var imod, 
fan døde faa at fige med Pennen i Haanden 1706 i en Al⸗ 
der af sy Aar. — Bayhle,“ fagde Voltaire er den ſtor⸗ 
ſte Dialektiker og Gceptifer, Hans ſtorſte Fiender maae 
tilſtage, af der i hang Varker ei findeg en Linie, ſom er 
aabenbar Daddel af Chrifendommen; men hans førfe 
Forfvarere mage og tilſtaae, af der i hans Controvers— 
artikler ei findes en inte, ſom jo leder til Tvivl og Van— 

teoe.“ Han ſelv ſammenligner fig med Homers Herffer 4 
" ordenffven, Zeus. „Mit Talent,” fogde ban, beſtaaer 
fat opvælfe Teiol, men det er fun Tvivl, " Gaa for han 
var ſom Dialektiker, faa lidet forffod han af Phyſiken; 
ej engang Newtons Opdagelſer vare ham befjendte, Hang 
Stijl er bel naturlig og klar, men ofte vidtløftig, efterlae 
den og ineorreet. Af Characteer var Bayle blid, uegen⸗ 
nyttig, boiſt beffeden og fredelſfende; han levede gandſte 
for Videnſtaberne. 

Baylen (Capilutation ved). Kong Joſebh harde 
alerede holdt ſit Indtog i Madrid. Pryvindſerne Leon, 
Valencia og flere vare Frankerig underkaſtede, men i 

Gud ved Guadalgvibir, i det af Naturen befeſtede Anda— 
Fufien herſtede i fuld Kraft Ynfurrectionen, af. hvilfen Jun— 
faen i Gevilla ventede Befrielſe fra de Franſte. Herhen 
marlderede General Dupont med tre- Øivifioner 4 
Slutningen af Mai, Cordova og Jaen bleve under de 
ferætfelighe Scener tagne med Storm; ogſaa det Helligſte 

mishandiedes. Da lovede Munkene alle Himmelenz Glæ-= 
bev, uden Skjersild til Enhver, ſom havde ofret tre Franfe— 
mænd, Denne Anviisning pea Himmelens Belonning 
gjorde Under. Snart føge den ſpanſte Inſurgent-Feldt⸗ 

Fy 
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hetre Don Faver de Caftanno& fin Hær vore 
til 30000 Mand: Dog var det mindre Troppernes Antal 
end den fpanffe Unførers ſtrategiſte Operationer, Hun— 
ersnod og Sygdomme i den franffe Hær, fuldkommen 

Sange! paa — da de omfværmende 
Inſurgenter havde borttaget de dertil hørende Vogne, der 
beredede Dupont en Skjebne, fom er allene var til ſtorſte 

uUlhkke for ham felv, men og for Ngapoleons Sag i Spani— 
en. 3000 Spanier havde ſtillet fig imelem Dupont og 
Madrid ved at befætte det vanſtelige Sierra Morena; 
or at gjendprette Forbindelfen med Hovedſtaden, deta— 
vvs Dupont Tropper for af beſatte forfFjellige Pladfer, 
Diſſe Indretninger ſteede efterat man ved Pennaflor havde 
tilfegfet fig em Seier over Spanierne. Den -14de Juli 
begyndte Caſtannos at gaae offenſiv frem imod de Frañſke; 
18000 Mand, forfynede med fvært Skyts rykkede for Fron— 
ten af den franſte Poſition ved Andujar ; andre 3000 fom 
igjennem Defileerne i Sierra Morena Fienden i Ryggen 
og after andre 6000 toge Gtilling ved Duponts hoire Flanke. 
Dupont holdt fig med Tapperhed og Klogffab Å 3 Dage; 
den 18de Juli afgjordes hans Skjebne. De ſpanſte Gene— 
raler, Reding og Compigny angrebe Baylen, Pennas og 
ones beſtjeftigede Hovedcorpfet under Dupont, Efter 9 
Timers haardnaffet Lamp ſage Dupont fig nødt til af for 
reflaae en Vaabenſtilſtand, ſom man fun vilde tilſtage uns 
der den Betingelſe at overgive fig paa Diſeretion. Gene— 
ral Vedéls Diviſion, der ei var underrettet om Duponts 
Skridt, angreb Spanierne endnu engang, tog Regimentet 
Cordova med to Canoner, men maatte endelig bukke under 
for Overmagten. Franſkmendene vare udmattede; Inſur— 
genterne ſtyrkede paa Legeme og Sjel. Den 23 Gult capi— 
tulerede den hele franffe Armee 17000 Mand ſtark, efterat 
3000 vare blevne paa Pladſen. Capitulgtionsartiklerne 
vare følgende: Divifionen Dupont er krigsfangen; Vedels 

. nedlægger fine Vaaben, indfil den fommer til Cadix, hvor— 
fra den indffibes til Rochefort. Dog blev man og enig om 
at Duponts Corps fEulde føres til Rochefort. General 
Dupont fog man dette meget ilde op i Paris og han be— 
fyldtes for fore Zeil: „Som Sabinus Tilurius (heed det 
i en officiel Artikel) blev han af en Gvindelaand henrevet 
fil fin Undergang, og lod fig uffe ved en anden Ambid— 
rix'es Rænfer og Forſikkringer, men de romerfe Soldater 
vare [yffeligere end vote, de døde alle med-Baaben & 
Haand.” 9 øvrigt havde denne Begivenhed til Følge, af 
X bilerecsioen udbrød i de alerede beroligede Provindſer. 

Bajonne, en ſmuk og betydelig Handelsſtad i Ne. 
åve >» Pyrenceexnes Dep. i Frankerig ved det Ailcayke Hab⸗ 
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Den hår en god Havn ved Nives UdlsbeiAdour, brede ſtjon⸗ 
ne Gader og Pladſe, 14 fil 15000 Indb., forhen flere; og 
deles af før nævnte Floder i fre Dele, hvoraf de to have e£ 
lille faſt Slot, men den tredie et Citadel, der beſtytter als 
le tre Dele ſaavelſom Havnen øg den omliggende Egns 
Indb. drive vigtig Fiſkefangſt, iſer Dvalfangk. J Mat 
1808 —J her en beromt Sammenkomſt Sted imellem Na⸗ 
poleon, Kongen af Spanien og Prindſen af Aſturien, og i 
en Fratrædeljesact fraſagde diffe fig og alle de ovrige In— 
fanter deres Ret fil Spanien og Indien, og overdroge den 
til Napoleon. Den ade Juni udnævnte Napoleon fin Bro—⸗ 
der Joſeph til Konge i Spanien og ſammenkaldte en Gene— 
taljunta til af forfatte en nye Conſtitution. Øen ste 
—J blev denne Conſtitution befjendtgjort og den gde rei⸗ 
e Joſeph fra Bajonne til Madrid: — Af denne Stad har 

Baſonetten fit Nabn, enten fordi den hev er opfundet 
eller hev bedft forfærdiget, Den beftaaer i et Slags kort 
Spyd, ſom ſtikkes paa Løbet af Geværet. 

Bayreuth, tilfaldt Aaret 1791 Kongen af 
Preuſſen, men han miſtede det igjen i Tilſit Freden; 1809 
blev det forenet med Bayern. Denne ffjønne Provinds 
indeholder 58 DT Mile med 223000 Judb, 18 Steder. Heri 
findes Fichtelbjerget, hvorpaa Saale, Eger, 
Naab dg Mayn udſpringe. Heſte, Qpeg, Viin og Marmor 
ere de vigtigſte Frembringelſer, Manufacturer og Fabriker 
give Indb. god Fortjeneſte. Hovedſtaden Bayreuth ved 
Den røde Mahn, har en ffjøn Omegn, 10000 Yndb.; et 
ſmukt Slot, et prægtigt Operahuus, ef Gymnaſium, To⸗— 
baksfabrikkerre. 

Bazar, kaldes iOſterlandene Torvet eller en bred 
Gade, hvor Kjøbmændene have deres Boder—. 

Beattie CJames) ei ufordeelågtigt bekjendt ſom phi⸗ 

loſophiſt og poetiſt Skribent. Gan blev født 1735 i Greya 
ffabet Kincardine i Skotland, blev Profeſſor i Moralphi— 
loſophien ved Univerſttetet i Edinburgh og fiden i Aberdeen 
hvor han døde 1803. Hån befad et dyd Skarpſindighed, 
mén anbefaler fig ved Varme, Lethed og Yopulatitets 

. Gom Digter ér han vel ei original, men hans Fremſtillel⸗ 
fesmadde er behagelig, hang Sprog elegant pg hans Ten⸗ 
dents ſtedſe ædel. 

Beauharnais (Alexander Vieomte af) bles 
født 1760 paa Martinique: Som Major ved et Jufante—⸗ 
rieregiment ægtede han Mademoiſelle Taſcher de la Pages 

tie, IJ Begyndelfen af Revolutionen valgtes han til. Med⸗ 

jern af Vationalforfamlingen og erholdt 1792 Comands 
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dver Rhinatmeen. Ifeige et Deeret, ſom udelutfede de 
Adelige fra Armeen, fif han fin UfTeed, traf fig tilbage 
til fine Godfer, bley arreſteret ſom mistænfelig, bvagt for 
Revolutlonstribunglet og henrettet den 23 Yuli I794 i fit 

Beauharnais (Frants Marquis af) blev kaldt 
til Nationalforſamlingen, men vifte fig ſtedſe Monartiet hen— 
giben og undertegnede Proteſtationerne af rate oo 1ste 
Sept. 1797. Hans faſte og” uforanderlige Handlemaade 
erhvervede ham Tilnavnet denueftergivende Hang 
bekjendte Hengivenhed for Monarkiet nødte fam til at for— 
fade Frankerig. J Feb igos udnævnte Napoleon han 
fil Geſandt hos Dronningen af Etrurien, til Commandant 
bed Rreslegionen, ſiden til Senator og Breve. Cen af 
hans Dottre Gteyhanie antog Napoleon ſom fin Datter og 
giftede hende 1306 med Arbeprindſen af Baden 

Beaumatchais (Pretre Auguſtin Caron) var 
fodt i Paris den 24 * 1732. Han var en Son af en Uhr— 
mager, der beſteinte ham for fin Kunſt, og hans ſorſte Stu— 
dier forſtaffede hom udbredte Kundffaber Mekaniten. Mere 
ſnart vifte han den meeſt afgſorte —— for Hands 
arbeider. J Forſtningen drev han Muſtken med Livenfab 
og lagde derved Grunden til én varig Lykke. Han blev mde 
fort hos Ludvig 15des Døttre for åt give dem Underpitgn ing 
ban Harpe og Gultare og benyttede ſig af deres Øroteefror 
for af komme i Forbindelſe med den rige Financier i Paris 
Duverney. Derved befæftede hån fin Kredit, og det iykke⸗ 

des ham endnu ung at erhverve fig en betydelig Formue. 
" Mu begyndte han at arbeide i Litteraturen. Hans føre 

| 

Gtytfer vare Fugénie dg les.devx amis. Han blev derpaa 
indviklet i en Proces, ſom ban kabte, mén hans Memelres 
herover ſtaffede Beaumarchais en hvis offentlig Vnteſt der 
beredede alle hans Verker en fordeelagtig Inodtagelfes 

"Barberen af Sevilla er et meget underholdende 
Sstitrigueftytfe, -bvovi Forfatteren paa en original Maade 
tøjen fremkalder de ældite Theaterperſonager, fjelmſte Be— 
fjentere og bedragne Formyhndere. "Man finder deri hoiffeo⸗ 
miſke Ocetter, hvis Lyſtighed man et let fan modfaae, & 12 
garos Giftermanal udmærfer fig endnu mere, 
Man hav ſagt, at der udfordres mere Talent fil at opføre 
dette Stykke end fil af kribe det? der borer udentvipl mes 
get Talent fil begge Dele llagtet de Feil, man har fundet 
t dette Stykke, har det ffedfe fundet Bifald hos Mænaden= 
Kort for Revolutionen indvifledes hån. i en nye Proces, 

"hvis gremfillelfe for Publieum var bam mindre fordeclag» 
fig. end den foregagende. Han tabte en J Deel af Publi⸗ 

2 
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eums Yndeſt, og denne vandt han et igjen' ved fine folgende 
Stykkẽr, af hvilfe han ſtrev la mére coupable, det ſletteſte 
af alle hans Varker, oienſynlig forat nedfætte fin Modftans 
der i den ſioſte Proces hos Publieum. Men han naaede ét 
fin Henſigt. Man vilde et fjende hans hædrede og retſtafne 
Modſtander i det Billede, han havde udkaſtet, og den Ans 
grebne fandt det ei Umagen værdt at tage Notits deraf. — 
% en intereffant Memoire mes fix epoques, hvori han igjen 
vifer fit fande Talent, fortæller han de Farer, Revolutionen 
"havde udfat ham for. Yen Alder af mere end 60 Yar befad han 
fin hele Ungdoms Kvaft, fun fin Munterhed havde ban miz 
ftet. Tiderne havde. forandret fig meget for ham. Øen 
nordamerikanſke Krig havde forøget hans Formue, hvoraf 
han ftedfe gjorde en ædel Brug; Revolutionskrigen odelag⸗ 
de den. Han havde næjften tilfat en Million paa en Udga⸗ 
ve af Voltaires Bærfer. Han fuldendte fin Ruin ved af 
indføre 60000 Flinter til Armeens Behov. Han troede 
urigtig af dette Foretagende vilde hædre og redde ham. 
Misfornoiet med det Nervorende og uden Haab om en be— 
bre Fremtid, døde han pludfelig i Mai 1799. J Aaret 
13802 et hans Levnetsbeſkrivelſe udkommet og i Aaret 1809 
en Udgave af hans Bærfer i 7 Bind. Man finder hos ham en 
fyrig Indbildningskraft, dog tillige faa megen Forſtand -og 
én jaa træffende Dommekraft, af han ſtedſe bliver Herre af 
fin Phantaſie. Tillige befad han en faa fuldkommen For⸗ 
retningsaand, at det meeft Yndviflede var ham en Leeg, 
og en Virkſomhed, der et lod det blive ved blotte Udkaſt, 
men ſtedſe opbød alt for af nage fit Maal. Gav hans gjen— 
nemtræengende Forſtand ham Midlerne i Hænderne, faa ſik— 
krede hans Mod og Kraft Udfaldet, faa meget meer fom in— 
gen lettelig modftod hans Overtalelſeskunſt, og hans Aands— 
nærværelfe ftedfe [od ham gribe det lykkeligſte Hieblik. Liv— 
fuld uden Hidſighed, følfom uden quindelig Svaghed, mun> 
ter uden Ubetenkſomhed, aldrig en Bold for fine Lidenſka— 
ber, fold i Ulykke, tabte han aldrig fin Fatning elev Aands⸗ 
nærværelfe og kunde ſtedſe sverfee og beherfke fin Stilling. 
Desuden beſad han en udbredt Verdens- og Menneffefund= 
Fab, Bid, Lift, Bøielinhed, Straben efter Udmærfelfe. 
Beaumarchais vilde udmærfet fig, hvor han var kommet 
til at ſtaae. Tragten efter Formue og Ære vare de Drives 
fjedre, der fatte ham i Bevegelſe. Gom Digter glimrede 
han egentlig i Jutrigueſtykker, hvilket lage i hans Charae— 
keer, og Enhver made tilfaae han var Meſter deri. 

Beaumont (Francis) og John Fletcher— 
fo udmærfede engelfe Skueſpildigtere, af hvilfe hiin 
var født 1585, ſtuderede i Cambridge og døde 1615; denne 
var født i London 1576 og døde der af Peſt 1625. Befjeles 
de af tidlig Lyſt til Digtekunſten, helligede de fig den i Fæls 
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lehaſkab og man hav omtrent so Skueſpil under begges 
Mavn, uden åt man fan angive hvad der tilhører hyer iſer. 
Da Fletcher overlevede Beaumont i til Lar er det rimeligt, 
at mange Stykker ere af ham alene, Frier Samtidiges 
Vidnesbyro var Fletcher det opfindende Genie og Beau— 
mont, ſtjondt yngit, den ordnende Forſtand. Det er rime 
ligt af Lighed i Tænfemaade har forenet dem og et diffe 
Figefom ſupplerende Egenſkaber. Shakeſpeaſe, hvis Sam— 
tidige de vave, tjente dem fil Monſter & vere Arbeiden; de 
lade ligeſom han pathetiffe og Iavfomife Sræder afverie 
med hinanden, og, da de ſtrebe at overgaae deres Monſter 
fremkommer heraf Zetlgreb.  edt lykkes dem eoemiſte og 
burleſte Scener, mindre de tragiſfe Deres Samtidine 
optoge deres Arbeider med det lydeligſte Bifald og foretrak 
bem endog Shakeſpeare. Den upartiffe Efterverden har 
forfaftet denne Dom og tilkjendt Shakeſpeare Palmen. — 
Man fortæller om dem, at de gjerne beſogte Bærtshufe for 
der af ſtudere Charakterer, og af de engang paa et ſaadant 
Sted firede om en Konge fulde myrdes i Slutningen af et 
Stykke eller er, og at begge derfor bleve arreſterede, da 
Sad Sefgar dem for Foli, der havde Planer for imod Kon—⸗ 
gens Liv. 

Beaumont (Mad. le Prince de) født i Rouen 
1711 og død'i Unneci 1 Gavoyen 1780, levede deels i grans 
kerig, deels i Engelland vel fun i maadelige Lykkes Omfræn= 
digheder, men med den Agtelſe, man ſtjenker nyttige Ta— 
fenter, Hun helligede fine Ungdommens Underviisning, og 
har fEvevet meget, deels Romaner, deels Borneſkrifter. En 
fimpel og let Stiil, vel valgte hiſtoriſke Trek, en lykkelig 
——— ssrafk rgløre hendes Skrifter ret behagelige, 
og er meget alf for langt udſpundet og hendes theologiſke 

Synsmaader have ikke mere Verd. 

Beaurepaire, franſt Commandant i Berdun, 
da Preuſſerne 1792 opfordrede denne Stad under Hertugen 
af Brunsvdig. Efterat Stadens Overgivelſe var beſtuttet 
iet Krigsraad og han et kunde hindre ſamme, ſtjod ban fig 
f Gorfamlingen. , Denne. heroiffe Handling vakte alminde— 
lig Begeiſtring og fortjener at gjemmes i Efterverdenens 
Erindring, 

Beccaria (Eeſare Marcheſe dc) født i Mailand 1735 
blev ved Læsningen af Montesquieus Letrrys Perfannes i 
fif 21 Aar opmuntret til at udvifle fit philoſophiſte Talent 
og gjorde fig ſiden bekjendt ſom philofophtE Skribent ved 
fit af ædel Varme for Menneffeheden opfyldte Skrift dei de» 
litti e dellepene. Nap. 1764, 8. (Om Forbrrdelfer og Straf⸗ 
fe). Med Folelſens og en levende Indbildningskrafte Vel⸗ 
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talenhed beſtrider han i ſamme Dodsſtraf og Tortur. Her— 
ved bragtes man til atgive Criminalretten en faftere videns 

ſtabelig Grundvold, og Afſtye mod Srtmyne iht lead umens 
neſkelige Streughed bles almindeligere. lerede. Kant pi 
ſte det Svaue i Becearigs Grunde imod Dodsſtraf, men gjør 

ham vin nok Uret, naar han bebreider ham Folerie og paas 
tagen Hamanitet. Ogſaa ſom Menneſke fortjente Becca⸗ 

— vim kor Agtelſe, khi han varen fro Ven, en god Son, en 
om Stemand og en uegennyttig Menneſkeven. Han har” 
og (Erevet en philoſophiſt Sproglære og Theorie for Stilen, 
og. adkillige andre Ring, Et Slagilod endte haus almeens 
nyttige Liv 1793. ; g 

' Beccharia. Eiovanni Baptiſta) fodt den 3die 
Det, 17161 Moudoyi, gif 1732 fil Rom, hoor han ſtuderte, 
ng erholdt det Kald at docere Grammatik og Rhetorik; pag 

femme Tid lagde han fig med Held efter Mathematiken; 
bleb anſat ſom offentlig Lærer iPhiloſophien førft 1 Paler— 

mo, derpag i Rom og vakte paa begge Sfæder Kor  Opmærf- 
ſomhed. Kongen af Sardinien, Carl Cmanuel, kaldte ham 
Derfor 1748 ſom Profeſſor i HMyſiken fil Turin. Yaa dens 
ne Tid var Eleetrieikeken ved Franklins, Dalibords og De— 
lors Forſog bleven en Gjenſtand for almindelig Intereſſe, 
Dete gav ham Anledning til af ſtrive et Bær over den na— 
turlig? og kunſtige Eleetrieitet. denne ſatte han Fran— 
klins Theorie i ef klarere Lys. Vrieſtlei paaſtager i fir 
Hiſtorie om Electriciteten, af Beccarias Arbeid overgaager 
aͤlle audre, der. før eller ſiden ere forfattede om denne Gien— 
and." Akademierne i London og Bologna. optoge ham ſom 

Medlem. Han fvco endnu en S&Mængde Værker over ſamme 
Gienſtand; det vigtige: del? ellertricismo artifiziale, in⸗ 
"deholder alt hvad. man. hidtil vide om Electriciteten, 
Franklin, der gjorde meget af Beccgarias Arbeider, foran« 
ffaltede en engel Overſottelſe deraf. J Aaret 1759 blev 
det overdraget Beccaria, af maale en Grad af Meridianen 
i Piemonf. Hat begyndte Arbeidet 1760 i Gelfab.med Ab⸗ 
bed Canonica og bekjendtgjorte Reſultatet 1774. a 
Casſini yttrede nogle Tivibt om Noiagtigheden af hans 
Magling, kreb han fine Lettere d'un Italino a un Parigi- 

in0,, og vifte deri hvad Indflydelfe Alpernes Narhed hav— 
De paa Pendulens Afvigeſſe Han døde den 27 Apr. 1781. 

- 

Becher. (Gohan Joachim) beromt ſom Forfatter agf 
den forſte Theorie 1 Chemien blev fodt i Speier 1628. Efe 
ter fin Faders tidlige Tab var han nodt fil aft underholde 
fig og ſin Familie ved Underviisning. Dog overvandt hans 
— fore Anlæg alle Hindringer. Hau erhvervede fig 
TDdhredte Kundffaber i. Mcdbicin, Phyſik, Chemie og felvt , 
Lolitik og Stat⸗sforvaltning og blex Profeffor Mohnz, kei⸗ 
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ferlig Hofraad i Wien og derpaa Livlæge hos Churfyrſten 
af Bayern. $ Wien, hvor han havde raadet til Yndref« 
ingen af nogle Manufacturer og udkaſtet Planen til et 
pfttadi/E Compagnie, faldt han i Unaade, begav fig derfra 
fil Main, Minden, Wuͤrtzburg, Harlem og andre Stader 
og endte fit urolige fiv i London 1685, Han havde mange 
Fiender, og man beffyldte ham et gandffe uden Uret for 
Charlatanerie ;.dog er hang Fortjeneſte af Chemien varig, 
Han var den førfte, der bragte den Phyſiken nærmere og i 
begge Bidenfaber ſogte Aarfagerne fil alle uorganiſke Phoe— 

» momenér i Verden. Dette ev Henfigten af hang vigtige 
Bærf Phyſica ſubterranea. Tillige begyndte han at lægge 
Grundvolden til en Theorie for Chemien; han føate en 
Grundfyre, hvoraf alle andre kun Fulde være Modificatios 
ner. Hang talrige Skrifter ere felv i vore Tidev ei uden 
Syntereffe, r 

Beek (Chriſtian Daniel), bekjendt ſom Een af de 
ſtorſte nu levende Litteratorer, Antiquarer, Philologer og 
Hiſtoriker, Han blev født iLeipzig 1757, hvor han fra 
Ungdommen af med Yver ſtuderede Philologig og holdt 
fiden indholdsrige Forelædninger i Theologie, Philologie og 

iſtorie ved Univerſitetet i feipyig, 1785 blev han Pro» 
effor i det græffe og latinfe Sptog og 1809 blev han Di— 

reetor for et fongeligt philologtE Geminafium,  hvilfe 
Emdeder han har foreſtaget med ſtorſte Omhyggelighed. 
1808 blev han fongelig ſachſikk Hofrgad. Den Tid, ham 
havde tilovers fra fine akademiſte Beſtjeftigelſer, har ban 
anvendt paa phildlogife, ardæologiffe og hiftoriffe Bære 
fer, Gan har udgivet adffillige Klasſiker, ſtrevet en Meng⸗ 
de Proͤgramer, Anleitung zur Kenntniß der allgemeinen 
Welt- und Voͤlkergeſchichte (787 — 1806, 4 Bd. til Ame— 
rikas Opdagelſe) leveret en Mængde Overfættelfer ꝛe. Ul« 
le hans Verker vidne om ualmindelig Læsning, fjelden 
Sfarpfind og Fiinhed ihans eritiſte Dom. 

Beeker (Wilhelm Gotlieb) født 1753 i Calemberg 
i def Schonburgſte, død den zdie Juni 1815 i Dresden ſom 
kongelig ſachſiſt Hofraad og Antſt-Inſpektor, har giokt 
fig fordeelagtig befjendt ſom behagelig Digter og Fortæller 
og ſom øvet Kunſtkjender, Da han i Warene fra 1773 til 
1776 ſtuderede ; Lerpzig, kom han i Forbindelſe med Endeel 
ivrige Muſernes Bennet, der havde dannet: et Selfkab. 
Den fortjente Borgemeſter Miller tog fig ivrig af ham, gior— 
de ham befjendt med Oeſer, ved hvem han igjen blev be- 
Fjende med Kunſten. 1776 gif han til Philanthropinet i Des— 
fan, men forlod ſamme det følgende Aar og gif til Baſel, 
Hdd: han meget uddannede fin Kunſtſmag. Han gjorde en 

eiſe gjennem Schweitz, endeel af Frankerig og Øvrertalteus 
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Siden blev han anfat fon Profeſſor i Moralen ved Ridder—⸗ 
afademiet i Dresden og erholdt derpaa Opfigt over det 
fyrſtelige Untifgallerie og ſenere Titel af Hofraad. Da 
hans Forretninger et vare mange, kunde han opofre en ſtor 
Deel af fin Tid paa litteraixe Arbeider. Man har af ham 
en Mængde fmaae behagelige Digte, mange vet under— 
holdende  Forfællinger, . San udgav Taſchenbuch zum 
gefelligen Beranuügen; Erholungen og Guirlanden; videre 
Taſchenbuch fuͤr Gartenfreunde og endelig tænkte han paa 
at giore Publtcun befjendt med de Skatte, der indehold: 
tes i def QDrestner Mynteabinet, hvortil han foreløbig 
udgav 200 fjeldne Mynter fra Middelalderen i netagtige 
Ufbildninger og med hiftorife Oplysninger; Døden hin— 
drede ham i at udføre fi n Plan. 

— Becfer (Rud. Zacharias) i Gotha, dannede fig 
tidlig ved raſtlos Stræben til Skribent for Almuen. 9 et 
Tidsrum af meve end 30 Aar har han arbeidet paa 1 fore 
ſtjellige Jndflædninger at bringe de practife Gvundfæts 
ninger, ſom han havde dannet fig for det borgerlige 
Liv, for den fiore Hobs Hine. Et af hans vigtigte Ar— 
cider til denne Henfigt var hans Noth- u d Huͤlfsbuͤchlein, 
af hvilfen i de 25 ar fiden den forſt kom ud, det uhyre 
Antal af maaffee en Million Exemplarer er trykt og efter= 
trykt: Dan fErev desuden en Mængde andre Bøger 4 
ſamme Henſigt. J Aaret 1811 gav han den franſke Regje— 
ting en ubekjendt Anledning til Misfornoielſe, hvorfor 
han blev bragt fra Gotha til Wagdeburg, men i Foraaret 
1813 vendte han tilbage fil fin Familie, ; 

Becker (Balthafatr), en oplyſt Theolog fra det 17de 
Aarhundred var født 1634 i Metfelamier i Friisland, hvor 
hans Fader var Øræf. Han ſtuderede i Grønningen og 
Franecker og blev derpaa Præt. i Øfterlittens, Her ſtreb 
han nogle ſmage Gfrifter og paadrog fig Forfølgelfer over 
nogle deri yttrede Meninger om ef og andef Dogma, Man 
beſtyldte ham, fit Forſvar uagtet, for Socianismus 
og Cartheſianismus. Han forlod derfor fit Opholdsſted, 
blev Præfg i Lonen og Weſop og detpaa Feldtpreſt. 167 
nedſatte han fig i Amſterdam og vakte ſnart ved nye Skrif— 
ter fine Cmbedébrødres Had; thi han ffvev en Underſogelſe 
over Cometerne, hvori han bevifte, at de hverfen vare For— 
varſler eller Forløbere for lilyffer, og en Bog under Titel: 
De betoverde waereld (den forherede Verden), hvori han 
angriber de overtroiffe Meninger om onde Aanders Magt, 
deres Ynddydelfe paa Meuneſker, om Hexer 2c, Dette 
Skrift fatte alle Penne i Wevægelfe. Han foreflog felv at 
man påa en Gynode ffulde underføge det, og ſkrev en Apo— 
dogie derfor; men Synoden forkaſtede bang Meninger og 
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affatte ham fra fit Embede. Becker døde 11 Juni 1698. 
uden igjen at være bleven anſat. É 

Beeket (Thomas) og befjendt under Mavnet 
Thomas af Canterbury og berømt ved den Role 
le, han fpillede under Henrik 2dens Regjering, var født i 
London 1119. Efterat han Yavde fuldendt fine Studier i 
Oxford, Paris og Bologna, udnævnte Henrik 2den paa 
Erfebiffop Theobald af Canterbury Unbefaling, bam til 
Storeantsler og færer for fin Gøn. Becket førte paa den« 
ne Poſt uhyre Pragt og beſtrobte fig ligeſaameget for at 
vinde Folket ved fin Gavmildhed, ſom gjøre fig elffet hos 
Kongen ved fin ubegrændfede Hengivenhed, faa at denne, 
da Erkebiſpeſtolen i Canterbury blev ledig 1162, anvendte 
alt for at fraffe Becket denne høje Bærdighed, men neppe 
var Becket kommen paa Erkebiſpeſadet før han vifte fig for 
Kongen fra en gandffe nye og uventet Side. Pludſelig for» 
andrede han den hoieſte Luxus og Bellevnet til den andeg— 
tigſte Kloſterbroders Alvor og Strenghed, bar en Gfjorfe 
af Haar, pidffede fig, nød blot Gand og Brød, hvorved han 
upaatviblelig bavde den Henſigt at ſtaffe fig Indflydelſe 
hos Folket og Geiftligheden. Har traadde nu tillige op 
fom de kirkelige Rettigheders fvrigfte Forſparer imod Kon— 
gen. Denne ſammenkaldte for af indErænfe diſſe en al— 
mindelig Forſamling af delen og Geiſtligheden til Claren— 
don, hvor flere Beſtemmelſer gjordes efter Kongens Villie,, 
hvilke Becket paa de andres Foreſtillinger ogfaa i Forſtnin— 
gen underFaftede fig. Men, da Paven nægtede dem Bi: 
fald traadde ogfaa Becket, fin Eed uagtet, offentlig op 
mod dem: Henrif lod ham derpaa ſom Meenedig fordem» 
me, hang Godfer inddrage, befægge hans Erkebiſpedem— 
mes Yndfomiter med Beflag og nødte ham til at føge Gik 
kerhed & Franterig: esuagtet blev Becket ubøorelig og 
ben ſtolte Henrik, fom det var om af ajøre af udſone fig 
med ham, havde en perfonlig Sammenkomſt med Erfebis 
fpen paa Grændfen af Normandiet og ydmygede fig faa me— 
get, at han holdt Tommen, medens Prælaten ſteeg af og 
paa Geffen. Becket vendte nu tilbage til Engelland, men 
vifte fig lige faa gjenftridig mod Kongen ſom forben, En 
Yttring af Misfornoielſe, fom Kongen engang lod falde 
for Hoffet, beſtemte 4 Adelsmænd til af forene fig for at tage 
Hevn over Becket. De begave fig til Canterbury, havde en 
heftig Samtale med Becket og fulgte ham i Kirfen, hvorhen 
han havde begivet fig for af bivaane Aftenmeſſen. Øe vilde 
have ham til at forlade Kirken, men, da han vægrede fig, 
dræbte de ham ved Foden af Ulteret, Dette ffeete 1170. 
Kun med ſtor Anſtreengelſe og mange Opofrelſer lykkedes 
det Kongen af afvende den Banſtraale, fom truede Engelland 
for dette Mord. Becket blev to Aar efter ſom en Marty 
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for Troen ſat blandt Helgene af forſte Hang. J Aaret 
1221 [od Heurik zdie hans Been bringe i etreget Capel, 
hvorhen de Troende i for Mængde valfartede og bragté 
fromme Forgringer med fig. Aarlig holdtes en ſtor Feſt 
og hver so Yar et Yubilæum, Dette vedvarede fil Henrik 
gde Tid, ſom efter fin Strid med Paven ét kunde taale at 
man bevifte en Biſtop faafan Ære, fom havde arbeidet 
faa isrigen mod den fongelige Magt, an bemægtigede 
fig den vige, I Berets Capel opdyngede Sat, lod Helge— 
men indſtevne for fin Domſtol, og, da han udeblev dømme 
ſom gorræder, Hans Navn blev udſtroget af Galenderen, 
hans Feſt forbudet, og hans Been brændte og adſpredte. 

Beckmann (Yohan), der naſten 45 Aar var Pro⸗ 
feſſor i Goͤttingen, blev fodt i Hoya 1739. Hans gader 
vår Poſtmeſter 1 penne lile Stad og dyrfede tillige ci lille 
Stykke Jord. Dette ſynes at have gibet Gønnen Lyft- tir 

TR ERR LÆRTE ERE 

Agerdyrfyingen. Han miftede fin Fader i en Alder af x 7 
Nar og blev opdraget af fin Moder, der i hans 15de Aar 
ſendte ham til Skolen Stade og overgav ham til Rector 
Gehlens færdeles Veiledning. Dan blev beftemnt fil den 
geiſtlige Stand og begav fig 1759 til Goͤttingen for at fuld= 
gyde fine Studia. Her forandrede han fin Beſſutning og 
vendte fin. hele Opmerkſomhed paa Naturvidenſtaberne og 
diſſes nyftige Anbendelſe for den borgerlige, og Statsodeko— 
nomien. Han miftede fin Moder 1763 og, — berøvet alle 
Hjelpemidler til af ſtudere videre, modtog han Geogra— 
pben Buͤſchings Tilbud. at filtræde en Poſt ſom Profeſſor i 
Phyſik og Naturhiſtorie ved det lutherſſe Gymngſium 
i Petersburg, Men, da Buͤſching forlod Petersburg, 
nedlagde ogſaa Beckmann fin Plads og gjorde en Reiſe 
til Gverrig for af fæve at fjende ſammes Bjergværfer 
og deres Bearbeidelſe. J Upſala gjorde han Bekjendtſkab 
med Linné, og holdt fig hev nogen Tid og nhttede denne 
ſtore Naturforkers Omgang "og Underviisning. Vaa Bu: 
ſchings Anbefaling blev han 1766 udnævnt fil Profeffor & 
Goͤttingen, udgav her adſtillige Bærfer over Vatutviden» 
ſkab og Landhuusholdning, og bragte denne. før [ en videns 
fEabelig Form, Hans Rygte bragte. mange Studerende til 
Goͤttingen og, befordrede dette beromte Univerſitets An— 
feelfe, Han døde den zde Febr, 1811 efterat være bleven 
Medlem af næften alle lærde Selffaber i Tydſkland og de 
nordiſte Riger, Han var ei alene en for Lerd, men en i 
alle Henſeender elfEværdig Mand. Hans Kone var en Dat» 
ter af hans Lærer og Ben Hollmann; hun overlevede ham 
fun faa Uger og efterlod fo Børn, en Son og en Datter, 
fom vare Tvillingér. 

Bedæffet Bei faldes den yderſte Voldgang bag. 
Slaciet af ei Faſtning. Den loher imellem den ydre 

— — ve 
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Skraaning af Graven (Contrefcarpo) og den frie Mark om» 
kring hele. Fæeſtningen. Øens Bryſtvcrn, Glaciet, løber lydt 
efter. lidt udad mod Marken, Dens Nytte ev mangfoldig, 
Den ffaffer en ſikker Forbindelſe om hele Foſtningen, let— 
fer Udfald og Tilbagetog og Hjelpetroppers Modtagelſe, 
— Fienden til at begynde fine Beleiringsarbeider i en 

or Afſtand, vanſteliggjor Fiendens Nermelſe og Breſche— 
batteriers UAnlæggelje, og dakker ved fif Bryſtvern de bag« 
ved liggende Bærfer, j 

Bedlam, et beromt Hofpital for Yffindige i Lon— 
hon. Det indeholder ober 200 Varelſer for de Ulykkelige, 
blandt hvilke de Fattige pleies uden Betaling. Det har 
fit Ravn af ef fordumsß Kloſter, der var helliget Maria af 
Betlehem. 

Beduiner eller Bedewi, Hrkenens Beboere, ere 
Araber, ſom leve adſpredke Ægypten, Syrien 16. og ere 
meget ſorſtjellige. De leve i Familier under Schecher el: 
fer i hele Stammer under Emirer. Øe jlefte boet Telte 
elev Hytter: andre love i Huler, Grotter, Ruiner og. fras 
liggende Stæder, hvor de bave Band og Græsgange é 
Norheden. Deres Hovedbeſtjeftigelſe er Ovægavi, : De 
hortbytte ellev -fælge deres oberſlöodige Ovæg modrandre 
Nodvendigheder. Alle eve gode Ryttere; Endeel give fig 
af. med Jagten. De betragte alle dem, ſom Fiender, 
Dev ct ere deres Bundsforvandte eller ſtagae under deres Bee 
fEyttelfe,  IRojrge Stammer” komme paa deres Tog fra 
jerne Egne i det indre Afrika og Arabien til Nilen, hvor— 
en-de rige Græsgange ved denne Flod folfe hen; andre 
live hele Agret Egypten og opfage Græsgange før deres 

væg. Deres Angreb og Roverier rettes ſtedſe mod ſaa— 
danne Egne og Karavaner, hvor de ere de ſtorkere, fan de 
fettelig funne beholde Overhaand; Overmagten undvige 
de altid ved en hurtig Klugt, Ofte forbinde flere Bedui⸗ 
nerſtammer fig og bemægtige fig hele Diftrictev paa lang 
Tid. $ Almindelighed ere Beduinerne fattige, uvidende, 
raae, vilde og ſtolte; men deres Levemaade er ſimpel og 
patriarchalſk. * AVT 

iBeelgebub, paa Hebraiſk Fluegud, en Afgud hos 
Moabiterne eller Syrerne, under hvis, Navn i Bibelen dens 
overſte Djevel forlanges. E53 

Beethofen, Cen af vor Tids meeſt geniale Tones - 
kunſtnere, født i Bon 1772 og Son af en Tenoriſt i det 
churfyrſtelige Capel der; efter en anden Mecning frulde 
han pære en Son af Frederik Wilbelm 2 af Preuſſen. 
fit zxU Aar havde ban glexede bragt det meget vidt I Slanger 

É 
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ſpil og i ſit 13de componerede han nogle Sonater. Diſſe 
meget lovende Egenſtaber bevægede Churfyrſten af Coͤln 
til af ſende ham paa fin Bekoſtning til Haydn i Wien for 
at modtage Underviisning. Efter nogen Tids Forløb fat— 
tede han den Beflutning at blive i Wien. Efter Mozart 
har Tydſtlaud i Inſtrumentalmuſiken neppe havt noget 
mere udmærfet Talent; ifær viſer Beethofen fig i Symfor 
nier (fornemmelig sinfonia eroica) og i Claveerconcerter, 

- Befolkning. Vor Yord indeholder 9,288000r3 
Mile, hvoraf 3 ere bedæffede med Band, Der nen 
endnu over 2 Mil, CO Mile faft Land. Regner man nu, 
at hver Qvpadratmiil fan ernære 3000 Menueſker, faa fun» 
de der leve 9000 Mill, paa Jorden. Men om vi og frareg» 
ne Hrkener, Stepper, Moradfer, Skove, Bjerge og JGide 
fande, Fan vi dog antage et muligt Antal af 3000 Mill. 
Menneſker. Dog findes der i det Hoieſte 1200 Mil, paa 
Jordkloden nemlig i Ufien 650, i Afrika 150, i America 150, i 
Curopa 170, og Reften i Auſtralien. (Andre angive Folke— 
tallet i Aſien, Afrika og Amerika for meget mindre). Hvile 
Een gorfEjel der finder Sted i enfelte Landes Befolkning vi» 
fer fig i Rusland og Frankerig. Clima og Jordbund kun— 
ne tilbeels være Gfyld & den vinge Befolkning, ſom deg 
egſaa Politik og Regjeringsmaade bidrage meget til. 

Befolkningspolitik, Befolkningen i et Land er 
tildeels afhængig af Lovene for Gifferhed, Frihed og Under— 
oldning. Regjeringens Hjelp behøves ikke til nærmer af 
efordre Folkeformerelſen, men pel til at fFaffe Ovberflodig⸗ 

hed af Levnefsmidler ved at befordre Sikkerhed vg Frihed. 
Det føre feer ved at underſtette Agerdyrkningen og den 
produetive Menneſtkeclaſſe. Lovenes Viisdom maage ſorge 
for den erhvervede Eiendoms Sifferhed-og give Indbyggerne 
Frihed til at drage den førfte mulige Fordeel af deres ere 
hvervede Gods. Dette feer fornemmelig ved at tilffeae 
den ſtorſtmulige Handelsfrihed. Naturligviis funte en 
ſaadan Haudelsfrihed fun da finde Sted, naar alle med 
Europa 1 Handelsforbindelſe ſtagende Stater fulgte ſam— 
me Grundfætning. J ovrigt er det afgjort at ingen af be 
“vranforte Love alene, ufen fun alle tilſammen ere iſtand 
g at frembringe den forenffede Virkning med Henfyn fil 
Hødiermerelfen, Saaledes fan et Land gjerne have Overs 
3 af Levnetsmidler, men andre Omſendigheder 
antage or Folkeformerelſen. Man fan i Almindelighed 
føle 22 fit Velſtand sg en Eiendoms Erhvervelfe er det 
fer forme telte Middel for Befolkningen. Følgende Junk⸗ 
af &Æ ÆG EES tillige i Betragtning. 1. Befordring 
Sans for aler. Untallet af ſamme forholder fig i ethvert 

SM 1% til 1000, Overhaandtagende Luxus, ufor⸗ 
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oldsmæsfig ſtore Armeer og Glaverie leage Hindringer 
or Ægteffaber. De catholffe Geiſtliges Coelibat (ugffte 
Gtand) fommer ogfaa her i Betragtning. 2 Gode An— 
ffalter for Fodende (Gjordemodreinſtituter. 3. Henſigts⸗ 
mesſigt Tilfyn af Sundhedspolitiet med Borneſygdomme, 
fornemmelig Kokoppe-VIndpodningen, Opdragelfes-An⸗ 
ſtalter og Hofpitaler. 4. Agereyrkningens- OQuggavb— 
ien$- og Induſtriens Oplivelſe ved at fremme Udforſelen og 
formindſte de offentlige Waalæg. 5. Den meeſt henſigts⸗ 
mæsfige Fordeling af de offenlige Byrder, hvorpaa Regje« 
tingen bør henvende den ſtorſtmulige Omſorg og ei alene 
gaae.ud fra den Grundfætning, at de Rige Fulle bære alle 
Statens Byrder. 6, Gamvittighedsfribed. 7. Natura— 
liſation af Fremmede, ſom ville nedfætte fig i Landet. 8. 
Sorhindring af Stæders alt for fore Tilvært. Man an— 
tage, af der paa Landet doer hver 4ode, i ſmage Gtæder 
hver 32fe, i ſtore Gfæder hver 28de og i de ſtorſte Gtæder 
hver 24de Menneffe. 9. Tilborligt medicinſt Politie til 
Moralitetens Formindſtelſe; nemlig Omſorg for ſunde— 
og uforfalſkede Neringsmidler, Indſkrankelſe af alt for 
ſterkt Brug af Brendeviin, Forebyggelfe af epidemiffe 
Gygdomme, Forbud mod Begravelfer i Kirkerne og mod 
flige Neringsveie i Gtæderne, hvorved Luften forpeſtes. 
Omſorg for reent fundt Band, Undertrykkelſe af Quakſal— 
verier ꝛe. 10, Øenfigtsmæsfig Sikkerhedspolitie. Dette 
bevirkes ved at optage Betlere og Vagabonder, ved at for— 
hyde Hazardſpil, Lotterier, Livrenter og Tontiner, — 
Man regner at 25 Perfoners Arbeid er nødvendigt for at 
ffaffe 100 vorne Perſoner det Nodvendige, hvilfet altſaa 
giver et Forhold af een til 4.. Paa en MIK, Indb. reg— 
ner man 24000 Mand Soldater. 

Befrugtelſe. Ethvert organiferet Legeme avs 
les af et andet, det lignende. Dette gjelder om Dyre— og 
Planteriget, — Til fin Arts Forplantelfe erholder ethvert 
organiſt Legeme egne Dele, ſom man falder Aplings- eller 
Befrugtningsredſkaber. De ere ligeſaa forFjellige fom beun⸗ 
Dvingsværdige, og bevirke at den befrugtende Stof eller Gæd 
hringes i Berørelfe med Spiren, ſom kal befrugtes. Der 
ligger en ftor Hemmelighed over denne, for den organiffe 
Skabnings Bedligeholdelfe, faa vigtige Forretning. Hos Mens 
meffer og Pattedyr ſteer efter almindelig Mening Befrugt— 
telfen derved, at cen elev flere ſnage Blorer, der indehols 
de den førfte Spire til den unge Skabning, losrives fra den 
gvindelige Eggeſtok, føres igjennem Moderroret ind i Fod— 
felsmoderen, hvor dens Berorelſe med den befrugtende 
Subſtans gaaer for fig. Hvorledes Frugten lidt efter 
lidt uddannes af den befrugtede Spire er et af de vanſtelig— 
fle Syørgsmaale, ſom ingen endnu tilſtrokkelig har befvas 
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vet, ⸗¶Planternet FOHERRIETIE feet ʒaa en klanende Maa⸗ 
be, De have ligeledes mandlige og gvindelige Kjøndeles- 
dog er dige Dele ei almindeligt ſom hos Dyrené adkildte, 
men findés næften ſedſe hos et og ſamme Legeme, Gædftø- 
bet tilberedes og gemmes egne, dertil beſtemte Kar Sed— 
punge). Des ſineſte Dele trænge igjennem den i de gvin— 
delige Kjøndele- værende Aabning, igjennem Øriffelen eller 
Stevoeien til Wggeſtokken og befrügte de heri liggendé 
Eg paa Engang. 

Befeftningskunſt ér det Kunſt at indrette et 
Stæd ſaaledes, af: Faa deri med Fordeel kunne forfvare fig 
imod Mange. Ofteé hav allerede Naturen truffet Anſtalter 
dertil. Slige naturlige Feſtninger ére Steder, der ligge 
paa tibejiigelige Klipper; der ére omgibne med naturlige 
Moradſer, hvorover ingen Känoner kunne rokke 10, De kun⸗ 
ſtige Befeſtninger-ere enten beſtandige eller Feldtbefeſtnin— 
ger, Hine ere de egentlige Feſtninger eller befeſtede Stæs 
der (fee Feſtning); diſſe Forſtandsninger, ſom opkaſtes 
blot for een Krig, for eet Feldttog, eller en endnu kortere Tid 
Cfée Skandſer) 

Beg, Fyrke eler Serre, en Titel for nogle tyrkiſte 
Embedsmænd, hvoraf flere ſtaaͤe under en Beglerbeg, ſom 
bogſtavelig befyder én Fytfternes Fyrſte eller Herrerne 
Herre. Denne ſoreſtaaer fon Statholder og Paſcha af 3 
ſterumber en ſtor Provinds og hår forTjelige Sandſcha— 
er, Beger, Ager og andre Embedsmend under fig: 

Begeiftring (fee Enthuſiasmus) én uſcbdvanlig 
bg heftig Bevægelfe i Sindet, fornemmelig Yndbildningss 
kraften og Folelſen, hvorved ligefom en hoiere Hand kom— 
mer over Menneffet og virker i bam; er fun forjellig fra 
toilesloſt dg forvirret Svxrmerie ved Sindets faffere Rets 
ning paa en vis Gjienſtand, der faalédes opfylder Sjelen, 
af den griber Gjenſtandens Yand eller def Ydeale véd dem 
med levende Ytidbifditingsfraft hvorved den bevægede Fs- 
lelfe drives fil dt meddele fig. Henrykkelſe ev en ſtille, ſtum 
dog dyb og- ved en fotklaret Mine fig forkyndende Begei— 
ſtring. 

Begravelſesſteder, Jde ældre Tider hat 
man rimeligviis et havt noget viſt Sted af begrave de Do⸗ 
be. Da Culturen bragte Nationerne t hiøiere og talrige— 
re felfabelige Forbindelfer, valgtes et felleds Sted, hvor 
alle de Date begravedes. Romerne havde aletede fidlig 
denne Skik; fiden brændte De deres Døde; og fun UFen; 
foin var ſamlet i Kar (urne), begravedes. De gamle Tyd⸗— 
ke begravede deres Døde i de af Præfferne helligede Lunde. 

ES 
ES 
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z Norden opkaſtede man ſtore Gtabheie over de Døde, 
voraf endnu findes mangfoldige. Med Chriſtendommen 

indførtes den Skik, at indvie ef viſt Stykke Gord fil Be— 
gravelfe, og det var en Skam ei at blive begravet & viet 
ord; dette hørte med, til Straffene i Kirkeban. Man 
Faldte ſaadanne Gtæder almindelig Kirkeggarde, fordi de 
fandtes ved Kirkerne. Allerede Romerne. havde den Stik 
at forfyne deres Grave med en Steen; hvorpaa ſtod den Uf« 
Dødes. Navn og det Ønfe at han maatte fove vel (he illi 
terra levis; Jorden være ham let), Denne Skik vedlige« 
holdt fig iblandt de Chriſtke. Ogſaa Begravelfer & Kirker— 
ne ev meget gammel. De gamle Ægypter, Græfer ng Ros 
mere opreiſte paa beromte Werfoners Grave Pyramider, 
Mauſoleer, Templer, Støtter, og i den chriſtne Tid ſmage 
Kirker, ſom man faldte Capeller. J Chriſtendommens 
forſte Tider begravede man Martyrer i Klippehuler, ſom 
man ſiden udvidede til rummelige underjordife Hbelvinger— 
Andre anſage det fiden for en Lykke, naar deres Been funs 
de hvile ved Giden af en Martyrs: derfor oprettede man 
bore Altere ved Martyrernes Grav: Da de Chriſtnes 
orfølgelfer ophorte og de turde offentlig hefjende deres 

Religion, byggede de fig Kirker og forvandlede ogfaa Tem— 
plerne fil chriſtelige Kirker. Alerede 1 det 4de Aarhun— 
dred byggede man derfor Kirker over de hellige Mar— 
tyrers Grave, og man opføgte omhyggelig Reliqui— 
erne af diſſe Martyrer og begravede ſamme under Kir— 
kernes Altere, for derved åt hellige dem, Den Ind— 
bildning, at det var en Lykke at begraves u Rær- 
huden af en Helgen, tog ftedfemere til blandt de Chrifines 
Keiſer Confantin, den ſtore, fom døde 337, var den for— 
fte, der fod fig begrave i en Kirke: Ham efterlignede Bie 
fÉopperne og ſiden kom alle de, fom gjorde betydelige Ga— 
ver til Kirkerne til famme Ære. Theodofiuss og Juſtinian 
forbode vel Begravelſerne i Kirkerne, men forgjeves ; Leo den 
viſe tillod Enhver dem: Man erfårede imidlertid ſhart, 
hvor ffadelige de Dodes Uddunfininger vare for de Levendes 
Sundhed, tfær, hvor Ligene bléve ffaaende i aabne Hvel« 
vinger. Der indtraf Tilfælde åf de, ſom aabnede Begra— 
beljerne, faldt døde omfuld og ingen i lang Tid turde vove 
fig flig en Kirke yden at udfærtte fig for tibehagelige Til⸗ 
fælde. + Gelv,om Begravelſerne tfls gabnes opſtiger, tær 
om Sommeren, uſunde Dunſter, der let kunne foranledige 
Soögdomme. Man har derfor næften allevegne affkaffet 
Begravelſer i Kirkerne eller dog indfrænfet dem. Selv i 
Neapel og Kom blev i Uaret 1809 Begravelſer i Kirker fore 
budne, og Begravelſers Anlgggelſe betemt uden for Byen— 
Man har paa adfillige Steder gjort Kirkegaardene tit 
ſtjonne Haver, der tjene de Cfrerlevende til behagelige og 
Eftertanke væffende Spadferegange — ax 
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Begribe er at' være tydelig overbeniik om en 
Sags indvortes Forbindelſe og Gammenhæng med den ud— 
vortes Virkning. — Begreb, Foreſtilling, Tanfe, fun» 
ne i Almindelighed antages ſom eensbetydende Udtryk, 
om de og firængt prøvede funne adſkilles fra hinanden, 
Vi have Begreb om én Ting, naar vi have iagttaget den 
og ér iſtand fil af erindre os den med Bevidſthed, det vig 
fige, naar vi have udfundet en Tings Kjendemarker (det, 
der ſaaledes adffiller en Ting fra en anden, af Forſtanden 
ei fan forverle dem) og foreſtiller os ſamme tydeligt,  Phis 
loſopherne antage mangfoldige Glags Begreber. 

Beguiner kaldtes de qvindelige Religiøfe, der 
uden at have gjort Kloſterlofter eller antaget nogen Or— 
bens Regler forenede fig til Andagts- og Velgjorenhedsovel⸗ 
fer, og dannede Gelffaber, der levede ſammen i egne ofte 
ved fiore Gaver berigede Huſe, Stiftelfer og udmærkede fig 
ved Flid, Gudsfrygt og Omſorg for Ungdommens Opdra— 
gelſe. Saadanne Gelfaber vare fra Slutningen af det 
irte Aarhundred opfomne i Tydſtland og Nederlandene: og 
være meget blomſtrende i det 12te og 13de Uarhundtede, 
De bleve og efterlignede af Mænd, der forbåndt fia paa 
lignende Maade og faldte fig Begharder. Begge 
Slags, hvis Navn betyder det ſamme ſom Betlere, maat— 
fe taale mange Forfolgelſer af geiſtlige Ordeners Mis— 
undelſe og bleve for deves lave Sang (Lollen) kaldte Lolle 
harder, Øe vare Middelalderens Pietiſter. Lengſt ved» 
ligeholdt de fig i Nederlandene og i Tyhdſtlaud, hvor de lige 
til Reformationen vare meget afholdte og kaldtes Øjelegvins 
der, fordi de bar Omſorg for deres Kjons Sjele. Til fam: 
me Claffe, uden pavelig Autoritet eller Regler ſammentraad— 
de Gelfaber, hørte og de bodfærdige, deri det 1ate 
og 13de Aarhundred droge omkring i Tydfkland, og &r a- 
ticellerne, for det meſte Levninger af de 1260 opløfte 
Tertiarier af Francifcanerordenen i Lombardiet, hoil⸗ 
te dog ſnart undertryktes. ' 

Behaim (Martin), født i Nuͤrnberg ved Aar 
1430, bød i Liſſabon den 29 Juli 1506, var Cen af fit Aar— 
hundrede3 lerdeſte Mathematiker og Aſtronomer. Han 
havde lært Handelen, men drev tillige mathematiffe og 
nautiſke Videnſtaber, reiffe fil Antwerpen og gif 1480 ders" 
fra til Liffabon. Gan blev her modfaget med megen Ud— 
mærfelfe, gjorde paa Diego Cans Flaade en Opdagelſes— 
reiſe og underføgte Øerne ved Kyſten af Afrika, hvor ban 
naaede til Floden Zaire. Efter denne Reife blev han Ride 
ber på gif for nogen Tid filbage til fin Fedreneſtad, hvor 
han forfærdigede en Jordglobus, der dag har alle Spor af 
den Tids Ubekjendtſtab med Jordens fande Omfang. Mag 
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hat urigtigen antaget; at han kjendte Øerne ved Amerika 
og det magellanfe Gfræde, og, at ban egutlig havde gi— 
vet Columbus Ideen om én nhe Verdensdeel. 

Beil Goh. Dav.) blev født 1754Chemnitz Sach⸗ 
ſen. Skjondt ban var fine Forgldres eneſte Barn kunde 
hans gader, en Klædefabrikor, med fad Indkomſter, fun 
gjøre lidet for hans Opdragelfe, Maturen havde virft fig 
meget gavmild imod ham og givet ham en lyftelig Mun— 
ferhed, hoormed han bortſpogede det Engſtelige i fin 
Stilling. Klopſtocks Mesfiade' heurykkede ham for Digte 
kunſten. Han befang Begivenheder, der foregik i .bans 
Fodebye med komiſt Lune, dog uden Galde. Bed en. vær- 
ixg Offirvers Underſtottelſe nagede han fit Ønffe af komme 
kil Univerſitetet i Leipzig. Gin væfentligfte Underſtottel— 
É node "han hev af Samilten Frege, hvorved ban beſtyr— 
edes i fin Plan at ſtudere Jura. Denne Plan forftyrrede 

hans Forfjerlighed. for Platners Foredrag. Sin øvrige 
Tid opofrede han” Digtekunſten. Et uheldiet Tilfælde 
førte ham i Selſtab med nogle rige Folk fra Landet. Man 
opmuntrede ham til Spil. Han fpilede og vandt faa me— 
get af han kunde gjøre nye Udkaſt for fin Fremtid. Hare 
bilde, have mere, vedblev at ſpille, tabte beſtandig dg mia 
ftede med fine Penge fif gode une. Han beføgte med fire 
Spillekammerater Skueſpilhuſet. Den hoie Digtning vir» 
fede pad. ham, Charaecteerſtildringen beſtjeftſgede ham, 
og hans Munterhed levede bp igjen, Det ſeylerſke Sel— 
fab, hvortil adſtillige udmærfede Sfuefpillere hørte, gan 
dengang Foreſtillinger i Leipzig. Beil føgte Engagement, 
men Seyler afſlog ham def, Han gif til Naumburg og 
blev antaget ved cf Theaterſel fab; ban ſpillede Olding 
Ynglinge, Betjente; Fyrſter, Bonder, Helte o. . Hans 

Selffkab gif til Erfurt, Hvor den daværende Statholder 
Carl von Dalberg anbefalede fam til Hertugen af Gotha. 
Han blev antaget ved def gothaiſke Hoſtheater 1777 og be> 
hagede Hoffet og" Publieum overordentlig, Efter ham 
fremtraadde Beck og Iffland, og faaledes befad Gotha tre 
Ynglinge; der af — for Kunſten levede i noieſte 
Forbindelſe, fun for dem felv og deres Fag. J Aaret 1779 
ophævede Hertugen Hoftheatret og Heil tilligemed de dere 
Medlemmer engagerede fig ved det nye oprettede hurfyr— 
ſtelige Theater 1 Manheim. Seyler var Director og Hr, 
won Dalberg tog fig med ven Kunſtfolelſe af Sagen. 
Schroͤder kom 1730 fil Wonhéim, og med ham begyndte en 
nye Epoche for den tydſte Skueſpilkunſt. Mod Glutnina 
gen af Beils Liv oppaggnede tgjen Spillelyſten, ſom ban 
dog ved foldere Blod ſnart undertrykte. Han forfaldt tit 
Melancholie, ſom og ſnart fortærede hans — Han 
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døde 1794 i fit 4ode Aar, og er bekjendt ſom Thealerdigkek, 
, 

Sfdant har forfattet hans Biographie. 

—Beiram, Muhamedanernes Paafkefeſt, der følger 
lige paa Ramaſan eller Faſtemaaneden og varet 3 Dage: 
Den tager ligefom Ramaſan fin Begyndelſe ſaaſnart Rys 
maane et forfyndt af viffe dertil anfatte Perſoner. Bed 
denne Feſt er det brugeligt at de Ringere give de Fornems 
mere &oræringer, hvilfen Skik engang endog ſtrakte fig 
til Curopæerne, der maatte gjøre de Store ved Porten, 
Baffar og Cadier Foræringer: Der ér endnu en anden 
Beiram, den fore, der begynder den iode Dag i det ara- 
hiffe Aars ſidſte Maaned. Beiram betyder pda tyrkiſt hoi⸗ 
tidelig Feſt. 

— Belreis (Gotfred Chriſtoph) Profeſſor i Chemie 
og Medicin ved Univerſitetet i Helmſtedt, har ved fine Syn⸗ 
derligheder erholdt ef udbredt Naon i Tydſtland/ Han 
blev født 1730 i Muͤhlhauſen, hvor hans gader var een af 
Magiſtraten og befEjeftigede fig med Pharmaeie. Beireis 
befad mange gode Egenffaber; havdé megen nafurfig For⸗ 
ſtand, for Rigdom af Kundſkaber, var en uegennyttig; 
buelig og omhyggelig Lege; hans Samtaler vare meget 
intereſſante og han beføgtes åf en flor Mængde Lærde og 
fornemme Reiſende, ſom han ſtedſe modtog med den meeſt 
forekommende Velvillie. Men Forfengelighed var den 
egentlige Drivefjer til alle hans Handlinger, og for af 
tilfvedsftile den, ſthede han intet Middel, Han levede 
forreſten uden al Omgang; var ugift og beffræbte fig for 
at give fig et hemmelighedefuldt Udſeende. Hans vidtløf» 
tige Kusk var opfyldt med Syndetfigheder og en Mængde 
Gjenftande, dér. deels virkelig vare ſſeldne og koſtbare, 
deels blet udgaves derfor af Eieren. Han forestife 7 fore 
fejellige Samlinger af Øjenffarde, ſom benhort⸗ fil de 
ffjønne Kunſter, Videnſkaber, Natur, Mechanik ic. og 
anvendte fin hele Levetid fioré Summer paa at ſamle. 
Hans Maleriefamling indeholdt mangt et koſtbart Stykke, 
omendffjandt han ogfaa udgav Copier for Oxiginaler, ja 
endog vpaaſtod at befidde de fortrinligſte Gtyffer af en— 
hver Meſter, ſaa hans Samling var af alle den rigeſte. 
Han eiede tre befjendte- Automater, blandt Hvilke en 
Und; der kunde giore alt hvad en levende And gjorde; 
denne udgav har for den Vaucanſonſke, omendfjønt man 
ved, at denne befinder fig i de keiſerlige Gamlinger i Øez 
tersburg. Hans Muntcabinet ingeholdt endog mange 
gamle Guldmönter og var af anfeclig Gærdie, Sjeldent 
Dg med flor Forſigtighed fremviike ban en gjennemſigtig 
Maſſe, der var ſtorre end et Henfeæa og hvilken han pag— 
flod at være en Diamant af 6400 Karats Vægt, hvilfen alle 
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Soft paa Jorden ei vare ifand til at betale. Han fore 
talte at Keiſeren i China havde henfat denne koſtbare Ju— 
veel bos ham og forſtod at udføre denne Zabel med al mu= - 
lig Detail. Det er Dærfværbdigt, at man efter hans Død 
ei fandt denne foregivne Koſtbarhed; Kiendere paaſtaae 
det var en Kieſelſteen fra Madagafcar, Gaa overdreven 
den Vardie var, Beireis felv fatte fine Gamlinger i, faa 
er det dog viſt, at der udfordres en overordentlig Formue 
til at anffaffe fig en ſaadan Samling. For at opleſe Un» 
dre denne Gaade, bildte pan Folk ind, han forfod at gjo— 
re Guld og vifte end og Bebiſer derpaa. Det Gandfynlige 
fte er at han ved adffillige nyttige Oefindelſer paa en Tid, 
ba Chemien endnu var meget filbage, har forſtaget af sjøs 
vre fig Fordele f. Er. ved en bedre Tilberedelfe af Catmin, 
hvilfen han meddeelte Hollguderne, ſom derfor vife fig 
taknemmelige; videre Kungen at tilberede ÆDddife af ube» 
kjendte Mlidler, hvilfen han lærte Andre under den Betin— 
gelfe, gt han & vilfe Aar ſik en Deel af Fortjeneſten. Han 
ralte ofte om ſine ſtore Reiſer og krydrede Fortællingen med 
mange Anekdoter, omendſtjendt Perſoner, der fjendte 
ham, paaſtode, at han aldrig havde forladt Helmſtedt. 

BGeitfe er en djemiff Behandling, boorved viſſe 
Kunſtnere og Øaandværfere frembringe en Forandring paa 
viſſe Legemers Overflade eller i Delenes Gammenhæng, 
Derved øf de en vis Tid udſatte bem for en for det mefte 
faltagtig Fugtighed. kg finere eller grovere det Legeme 
3, fom ſtal beitſes, deſto fvagere eller ſterkere maae Mid« 
et være, 

Beleixing. Raar kienden omringet, indſlutter, 
beſkyder en Fæftning, anlægger Forfandsninger, aabs 
ner Paralleller, rykker ved Lobegrader nærmere 20. faa be— 
leirer han Fæeſtningen. styrken af Beleiringscorpſet 
maae velte ſig efter Cæffningens Omfang, Beſgtningens 
Styrke og andre Omftændigheder. Til Belviringsftutfet 
hører 12- 18 og 24 pundige Metal: Kanoner, 10 pundige Haus 
Biker, 10, 30, 60 og 100 pundige Mørfere, Belelringe— 
patk falder man alt fil en Beleiring Nodvendiet, Uvtilles 
rie, Munttion ꝛe. Ut erklæere en Stad i Beleisingsiils 
ſtand betyder gt fufpehdere de civile Autoriteter eller uns 
derordne dem Militaiebeſtyrelſen. 

Belemniter, viſſe Gteenmaſſer, der falde fra 
Den hoiere Ytmosphære til Jorden. (See Meteorftene). 

Belehning, (Forlehniug) ev et ſehns Overdragelfe 
Bucd viſſe Hoitideligbeder. $ den — Rigsforfatning 
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var der Forfjel mellem Thronlehn og andre: Med dige 
belenede Rigshofraadet, med hine fun Keiſeren. Ceremo» 
nialet ved Forlehningen var følgende. To befuldmægti- 
gede Miniſtre fra den Fyrſte, der modtog Lehnet kom frem 
t et hoitideligt Optog t« en dertil beſtemt Gal paa den kei— 
ferlige Borg, hvor Keiſeren fad med bedæffet Hoved paa 
fin Throne. Paa den ene Side af ham ſtod Rigsvicekants— 
leren, paa den anden de fornemſte Hoffolk, foran en Halv— 
cirfel af Kammerherrer, omgivne af Livvagten. Bed Ind— 
trædelfen i Galen faldt Geſandterne paa Snæe og norme— 
de fig med fo Gange gjentagen Knælen Thronen igjennem 
den aabnede Kreds. Her holdt den forſte Geſandt fnælen= 
de en Tale, hvort han bad om af maatte aflægge Lehnseden. 
Rigsvicekantsleren traadde derpaa- til Keiſeren, fie hang 
Erflæring at vidé og gjorde ſamme i et fort Gvar bekjendt 
for Gefandterne. Derpaa tog Keiſeren Hatten af, rakte 
den til Over - Sammerherren og modtog Evangeliet, fom har 
Iagde pad Skjedet. Geſandterne ſteeg nogle Trin ov ad 
Thronen, lågde Fingrene paa Evangeliet og fvoer knolen— 
de Eedens Ord, ſom Rigsvicekantsleren foreſagde dem. 
Eedens Indhold var, af de vilde være Keiſeren og Riget 
troe, huld og lydig og fremme begges Fordele. Nu fatte 
Keiferen igjen Hatten paa, tog et blot Gværd i Haanden, 
lod Gefandterne kyſſe Zæftet deraf, hvorpaa de begave fig 
til deres forrige Plads. Den anden Geſandt holdt en Tak— 
figelfeståle, hvorpaa de bagiænds, tregange knolende 
evnede fig, og Keiſeren forlod fit Throne. Under den hele 
andling maatte Gefandterne knele. — J Aaret 1788 op⸗ 

hævede Joſeph 2den denne Knalen, der afholdt flere af de 
mægtigere Rigsſtender fra at lade fig deres Stater forlehne 
efter Conſtitutionen. 

Belgier beftode af tydfke og celtife Nationer og 
boede ved det veſtlige Ocean indtil Rhinen og fra Marne 
og Seine til. det Udlob af Rhinen, der er forenet med 
Maas. J Begyndelfen boede Celfer i diſſe Egne; met, 
da tyde Folk efterhaanden indtil Cæfars Tid trængte 
over Rhinen og deels forjagede Celterne, deels forenede fig 
med dem, opkom en blandet Nation, der i Sprog vg Gæ- 
der nærmede fig mere de Tydſke end Celterne, Cæfar roſer 
dem ſom tapprere end de ovrige Gallier, ifær de ſom boede 
hordlig ved Tydſtlands Grendſer og endnu ſtode i noie For— 
bindelfe med Tydfferne, Bed Cæfaré Krige bleve Belgier— 
nes og Tydfkernes Zorening faavelfom de ſidſtes Indvan— 
dring forhindret. Der boede og Belgier i Brittanten, — 
J den nyere Tid betyder Vaynet Belgien de forrige øfter- 
rigſte Nederlande. 

Belgrad eller Graeſk⸗Weisſenburg, en 
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Stad og Fæffning i Gervien ved Donaus Sammenlob med 
Sau. , Den beftaaer af forffjellige Dele, ligger paa Grænd- 
fen af Ungarn og Thrklet og tilhører Tyrferne; den har 
25 til 30000 Indb. 14 Moſcheer og har vævet udfat for 
mange vigtige Beleiringer og Erobringer; i Aaret 1522 blev 
Den erobret af Goliman den 2den, 1688 af de Keiſerlige og 
1690 igjen af Tyrkerne. 1717 tog Prinds Eugen Belgrad 
ſom Keiſeren beholdt i Freden til Paſſarovits; men Tyrs 
kerne beleirede den paa nye 1739 og den blevaftraadt til dem 
i Freden til Belgraͤd famme Aar. 1789 overgav denfig til 
veg ved Capitulation, men blev filbagegivet ved 
reven, ' 

Belial var hos Hebræerne, hvad Pluto var ho$ 
Græferne, Underverdenens Fyrfie, 

Beliſar fin Did ſtorſte Feldtherre, levede under 
Keiſer Juſtinian den 1fte, der ſtyldte denne tappre Feldt— 
herres Talenter, Troffab og Seierbindinger den ſterſte Deel 
af fin Regjerings Glands. Han var fodt i Thracien af en 
ubefjendt Familie, tjente i Beghndelſen i Keiſerens Liv— 
vagt, fif derpaa Commandoen over cen Armee af 25000 
Mand paa Verſiens Grændfer og vandt ved fin KlogFab 
530 en: fuldfændig Seier oder en perfif Armee paa 40000 
Sand. Mindre heldig var han neſte gar i Syrien, hvor 
Perſerne overvandt ham i et Slag, ſom hens Soldaters 
Utaalmodighed tvang bam til ar levere «mod bans Villie; 
øg dette af ham felv forudſeete Vederlag, det eneſte, han 
pa fin lange militaire Labebane leed, bevirkede hans Til— 
bagekaldelſe. Men ogſaa nu var Beliſar fin Fyrſtes 
Stytte. Uenighederne meſſem det blaae og grønne Jæg» 
ferpartie, anrettede frygtelige Uordener iConſtantinopel 
og fatte 532 Juſtinians Liv ve Herredomme i den ſtorſte 
Fare; de havde aferede valgt Hypatius til Keiſer, da Be— 
liſar med et lidet Untal troe Tilbængere igjen bragte Or— 
den tilveie. Keiferen gav ham derpaa Anforſelen over en 
ſtor Armée, der ſeilede til Afrika for af berøve den vanda— 
life Konge Gelimer fit Riges han landede 553, fem Dag— 
reifer fra Carthago, ledſaget af fin Gemalinde Antonina, 
fom er betſendt af ſine Intriguer og lidfvævelfer og havde 
en faa ubegrændfet Magt over fin Mand, at hun er fjelden 
formaaede den hoimodige Helt til uædle Handlinger. For 
at vinde Ufrifanernes Hjerter indforte ban en fræng Di— 
feiplin blandt fine Tropper. ” Gan trængte frem med Hur- 
tighed flog Gelimer fereGangeog bemægtigede fig alle hans 
Rigdomme og tilſidſt ham ſelb. Medens han udførte diſſe 
glimrende Bedrifter lukkedes det hans Fiender at gjøre 
ham mistænkt hos Juſtinian, fom om han havde iſinde at 
gjøre fig uafhængig. Dans Aukomft tik Conftantinopel 
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gjorde hans Fiender til Gfamme. Keiſeren tilſtod ham 
en Triumph, den førffe i Confantinopel og lod fil hans 
JÉre flaag Mynter, der have vedligeholdt fig til vore Tie 
Der med ben Indſkrift Belisarius gloria Romanorum (Beliſar 
Roms Hæder): Stridigheder mellem Gotherne i Italien 
heredede Helten nye Seite og aabnede Juſtinians Srajer⸗ 
righed en viid Mark. KCheodorichs Datter, Amalaſunta, 
Ofgothernes Dronning, havde ægtet fir Slegtuing Theo⸗ 
dat, hvis Zeoløshed gav hende til Priis for hendes Fien⸗ 
der, Judin an greb Leiligheden at begynde en Krig i Ita— 
lien. Beliſar landede i Sicilien: hang Rygte erſtattede 
hvad han manglede i Troppeantal. Blot Palermo mod— 
ſtod ham nogen Tid. En Opftand i Afrika forhalede for 
en Tid hans Fremgang t Yralten. Beliſar ilede at redde 
Carthago, vendte tifbage til Sieilien, fafte over til Reggio 
og bemægtigede fig Neapel ved Storm ved at trænge ind af 
en gammel Vandledning. Kabet af denne Stab gjorde 
Gotherne raſende: de myrdede Theodat og gjorde Vitiges 
til deres Konge. Belifar rykkede ſeierrig fov Kom, der 
537 aabnede ham Portene. Foraaret efter kom Bitiges 
med 100000 Mand,. indfluttede Rom og begyndte at beleire 
Staden, men maatte efter et heelt Aars forgjæves An— 
ftvængelfer og flert Tab igjen ophæve Beleiringen, da ave 
ſes fødte tik Beliſar med Hielpetropper. Men denne 
Narſes var en Rwal af Belifar og hindrede ham i at høfte 
Feugterne af fit tahpre Forfvar. Vitiges vandt Tid til af 
oprette fit Tab og gjorde Juſtinian Fvredsforlag ſom han 
antog. Beliſar vægrede fig ved at erkiende Freden, indtog 
Ravenna oa gjorde Vitiges felv til Fange. Juſtinian, 
ftedfe i Grini om fin Feldtherres Troſkab, kaldte ham tilba— 
ge, fendte ham 541 og 543 imod Perſerne, derpaa igjen 
imod Gotherne, fom under Totila atter havde fat fig i Be⸗ 
fiddelfe af Italien og endelig imod Bulgarerne — Cfter: 
at han var vendt tilbage fra et Tog imod Bulgarerne blev 
han beffuldt for Deeltagelſe em Gammenfværgelfe og 
maatte retfærdiggjøre fig. Juſtinian al have erkjendt 
hans Ufkoldighed og gjengivet ham fine Eiendomme og 
Verdigheder, fom man havde berøvet ham, "Han døde 
565. — Digterne og. Marmontels Roman, Beliſaire, 
have fremfillet hang Begivenheder gandſke urigtig. Eiter 
den ſidſte fod Juſtinian Pinene uüdſtikke paa ham og ban 
maatte tigge fif Brød paa Conſtantinopels Gader. Efter 
andre lod Juſtingian ham kaſte i et Faugſel, fom man ends 
u vifer og Falder Beliſars Taarn. Herfra ſtal ban have 
adet en lille Pung gade ned, befæffet i en Strikke og an- 
raabt de Forbigaaende; Date Belifario obolum, quem vir- 
rus evexit, invidia depresfi: (Giver Belifar, ſom Tapper⸗ 
hed hebede, men Misundelfe nedtryfte en Obulus). Men 
ingen ſamtidig Hiftorieferiver veed noget heraf, og Denne 
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Fabel har ffin Oprindelfe fra Tzetzes, en Skribent af li⸗ 
den Bærd fra det 12te Aarhundred, ſom andre uden Pros 
pe have fulgt. Tilforladeligt ev det, at Beliſars Svaghed 
mod hans Kone Untonina forforte bam fil mangen Uretfær⸗ 
bighed og, at han vifte en flavig Lydighed mod Juſtiniaus 
udfvævende Gemalinde Theodora, i: 

— Belletsle (Carl Ludvig Auguſt Fouquet Greve 
af) Marſchal af Frankerig, født den 22de Sept. 146841 
Billefrandse, var Cen af Frankerias beromteße Statsmænd 
og lokteligſte Feldtherrer. Gom Ynaling fil han et Drar 
onecgiment af Pudwig r4de og udmerkede fig, . Ved Bes 
eiringen af Pille blev. ban faaret og udnævnte$ til Briga— 

deer ved Kongens A⸗meer. Efter den ſeanke Succesſions⸗ 
frig gif han med Marſchal Villars til Raſtadt, hvor han 
ogsaa vifte fig. ſom Statgmand. J Feldttoget 1734 tjente 
han under Marſchal Verwick, commanderede et eget 
Korps ved Moſel og bivaanede Belejringen for Vhilipse 
burg. … Freden i Wien 1736 fiftrede Frankerig Lothringen, 
og denne Aſtrsdelſe var ifær Belleisles Vært, hoem Car» 
dinal Fleuty Øjenfede fin hele Fortrolighed. Kongen gav 
ham derpaa Statholderſkabet over Mes og de tre Biſpe—⸗ 
dommer, fom han beholdt hele fit Liv iajennem, . Han 
blev. oaſaa Marſchal af Frankerig. Nogle Maaneder før 
Krigens Udbrud 1741. reiſte ban til de førfte Hoffer i Tydfk⸗ 
land for at faae dem til at give Carl af Bahern dered 
Stemme fom romer Keiſer og opførte fig ved denne Leilig= 

„Duelighed og Luffe, at 
han- vakte Frederik adens Beundring. Da Krigen uds 
brød fogs ban i Spldſen af den franfe Armee for at bes 
Fjæmpe Maria Therefias Here. Han tog Vrag med Storm, 
men maatte træffe fig tilbage, da Kongen af Preuſſen havs 
de fluttet en Geparatfred eg udførte dette Tilbagetog med 
beundringsværdig Klogſtab. — Hans Broder, Ludvig Carl 
Armand Fouquet, var Ridder og ledſagede ham t denne 
Krig« J Aaret 1748 belsmede Kongen bang Fortieneſter 
ved at ppboie ham til Hertug og Vair af Riget; han blev 
opfagen i Miniſtetiet og erholdt Kriasdepartementet, af⸗ 
ffaffede en Mængde Misbrug ved det Militaire, forſtorrede 
og forfjønncde Militairſktolen og foranledigede Stiftelſen 
af en Fortjenekeorden. Metiz ſik ved ham et Akademie. 
Denne Mand, der ſom General, Miniſter og Familiefar 
Dev havde” erhvervet fig Hæder og Agtelſe, døde den 20de 
Gan. 1761, efterat han havde overlevet alle fine Børn. 

Bellerophon Coprindelig Hipponoos) cu Son 
af Glaucus Kongeni Corinth, dræbte uden. Forfæt fin 
Broder og flygtede til Proͤtus, Konge i Arges, der modtog 
ham venKabelig og fonede hans Brede. Men Dronningen 
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Antea fattede ſnart en ſtrafverdig Kjerlighed for Ynglin— 
gen, og, da Bellerophon af Agtelſe for Gieſteretten ct 
vilde gjengjelde hendes Tilboielighed hevnede hun fig ved 
at—…bagtale og anflage ham for fin Gemal. Protus vilde 
et felv fuldbyrde Hebnen paa fin Gieſt, men. fendfe ham fit 
fin Svigerfader Jobates med en ſammenlagt avle, hvor— 
paa var indgraßet fordærvelige Zegn for. Overbringeren, 
San fyldendte fin Reiſe lykkeligt; Jobates modtog ham 
vel efter fin Tids Helteſkik, bevertede ham oa Dage. før 
han fpurgte om hans Wrinde og, da han den rode ft Ef— 
forretning om, hvorfor han var kommet, vilde han heller 
iffe lægge Haand paa ham. Men ban paalagde ham af 
udføre ef halsbræftende Eventyr ng nedlægge den ildſpru— 
dende, treformede Chimære, fordi han var vverbeviiſt, af 
felv den driſtigſte Vobehals ei kunde komme derfra med. Li— 
vet. Bellerophon overvandt Uhyret vaa fin Pegaſus fra 
Luften. Da erfjendte Jobates "hans guddommelige Op— 
vindelfe, giftede ham med fin Datter og deelte fif Rige 
aned ham. Med fin Gemalinde aylede Bellerophon Iſan— 
dros, Hippolochos og Hippodamia, men hans Lykke varede 
ei beſtandig, og raſende Overmod bragte Fordarvelſe over 
ham. NPaa fin vingede Heſt vilde han fvinge fig op fik 
Olymp og paadrog fig derved Gudernes Hen, ” Efter Nog— 
les Beretning blev han truffen af Zeus's Lynild, efter an— 
dre kaͤſtede Pegaſus, der bles ftuffen af en Bremſe, ham 
5 han giennemvankede eenſom og menneſkeſtye Aleias 

ette. 

Bellbona Mars's Soſter eller efter andre haus 
Gemalinde, Krigens Gudinde, der ledſagede Mars paa 
Valpladſen. Paa de gamle Mindesmærter, hvor Bun 
findes afbildet, fan man vanffeligt ffjælne hende fra Mi- 
nerva. Dog ev hun egentlig en fra Minerva gandfke for— 
ſtjellig Gubdom, fhi t hende erfjender man fun Rafen, 
Mordini, Grufomhed og alt def ødelæggende og Gyfelige 
Krigen; derfor afbildes hun med flagrende blodige Haar, 
med en Spobe i den ene Haand og Baaben ft den anden, 
hvorimod Minervas Viisdom og Maadehold er ſynlig felv 
under Vaabenernes Tummel. Efter Nogle ſtyrer Bellona 
Mars's Vogn og driver Heſtene med en blodig Gvøbe. ; 

/ 

Belloy (Pierre Laurent Buirette de) franfE Dra— 
matiker blev født dew 17de Nov. 1727 t Gt. Flour + Au- 
vergne og kom fom et Garn pan 5 Aar fil Paris. Her mi 
frede han fin Fader og blev opdragen hos fin Onkel, en be- 
temt Parlamentsadbokat, der anviſte den unge Belloy fin 
Levcvei. Denne havde ingen Lyſt hertil, men vifte meget 
Talent og Tilberelighed til dramatiſk Kunſt. Hans Onkel 
gav ham heri imod, hvorfor han hemmelig begav fig bort 
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og viſte fig ſom Skueſpiller ved adkkillige nordiſke Hoffer 
under Navn af Dormont de Belloy. Han opholdt fig nogle 
Aar ved Hoffet i Petersborg, hvor Keiſerinde Eltfabeth 
vifte ham megen Godhed, Men Frankerig blev ftedfe 
Gjenftanden for hans Lengſel og han vendte tilbage derhen 

"7758 for at lade fin Comoedie Titus opfore. Hans Onkel, 
mu hans uforfohlige Fiende, bevirkede tir Arreſtbefaling 

hos Kongen, der Fulde fættes t: Kraft faafnart Belloy be— 
tragadde GEneplabfen, Denne haabede ved fif Stytkes go— 
ge Optagelſe af forfone fin Familie, men forgjeves, hvor— 
for ban vendte tilbage fil Petersborg. Kort derpaa døde 
hans Onkel og Belloy vendte filbage fil Frankerig, hvor 
hans Skueſpil Zelmire blev gipet med det meet afgjorte 
Bifald. Derpaa fulgte Le fiége|de Calais, ſom gjorde 
overordentlig Opſigt og endnu ſtedſe anſees for eet af de 
ſtjonneſte Sorgeſpil paa det frauſte Theater. Han erholdt 
ben Medaille ſom Kongen havde lovet de Digtere, hvis 
Stykker bleve -givne 3 Gange paa Theatre: med Bifald, 
og hvilten fun denne Gang blev uddeelt. Staden Calais 
ſendte ham Borgerret 1 en gylden Kapſel med den Paafkrift 
Lauream tulit, civicam recipit. Han ſtrev flere Stykker 
og efterlignede i mange Metaſtatio. Han beſad en færdes 
les heldig Hukemmelſe, ved hois Hjelp han erhvervede fig 
flov Kundſtaäb i den fvanTe Orftorte og dramaätiſfke Littera— 
fur, Han døde den 5 Marti 1775. t em Alder af 48 Aar 
—— Rarſag hertil var formodentlig et af hans Stykkers 
Fald. i 

Belt (Bælte) en Bengvnelſe for fo Stræder der 
forbinde Nord- og Sſterſoen og ligeſom Bokter omgive 

de danſke Her. Det ſtore Belt mellem Sjeland og Fyen 
ev'4 Mile bredt; det lille Belt mellem Fyen og Sy land 
er paa det fmallefte ei meer end em FZFierdingver bredt, 

Belvedere” falder man i Italien faada ne Byg— 
ninger, der eve beſtemte tit Nydelſen af en ſtien Udfigt. 
Man bruger ogſag denne Bengonelfe om fingae Taarne 
oveupaa Huſene, ſom man beftiger deels for af tage friſt 
Luft, deels for bedre af nyde Synet af den ſtjonne Natur. 
J Rom håve de flefte —* flige Taarne, men de egentli— 
gen kaldte Belvedere findev man fun i Paladſerne og de 
Riges Huſe. Blandt alle er Vatikanet i Kom det mark— 
værdigite, deels ved den ffjønne Udſigt over Staden og 
dens Omegn, deels ved de Antiker, ſom der fandtes, 
Den berømte Apollos Stotté er af dette Sted bleven falder 
Apollo af Belvedere. J Franterige bruger man Favneé 
Belvedere om ſmaa Bygninger af landlige Bygningsmagde 

og fimpel Meublexing, ogſaa om ef Lyfthuus ved Enden 
af en Have eller Park, hvori man fan nyde Kjoling og und» 
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brage fig Golfraalernes Hede. IF Tydkland have adlkilli⸗ 
ge fyrftelige Lyſtſlotte dette Naßn. Saaledes findes der 
ved een af Wiens Forſtader et keiſerligt Sommerpall ads 
pa Hade med et koſtbart Billedgallerie, der kaldes Belbe⸗ 
vedere og fordum tilhørte Priuds Cugen af Gavoyen. En 
hals Mil fra Weimar findes ligeledes et Lyſtſlot af ſamme 
Man, hvor der i Fort Tid bar et Opdragelſesanſtalt for 
unge Engellændete, J Caſſel hedder en Gade Bellevuͤe for= 
Di man fra den hav cen af be Fjennefe Udſtgter, der ſindes 
i Nordtydſtland. Paa Veſtſiden af Morea, hvor det gam: 
Te Elis ſtod, findes og et Belvedere (hos Græferne Callo⸗ 
fcopium). "Sicilien ei langt fra Syracus er en Stad 
af dette Ravn; "i Calabrien findes Lyſtſlottet og Flakken 
Belvedere, ſom tilhører Familien Caraffa under Titel af 
et Fyrſtendomme. * — 

Bem bo: (Pietro), Cen af Italiens beromteſte Lærde 
og Skribenter, var født i Venedig 1470, Haus Fader gif 
fon Geſaudt fif Florents og tog ſin otteaarige Gan med fig 
derhen. Her begyndte han at fudere det latinke Sprog, 
hvis Studium han fuldførte efter fin Tilbazekomſt til Bea 

. metig, Hans Lyſt ogſaa at lære det græfge Sprog bragte. 
ham 1492 til Mesfina, hvor dengang dei berømte Conr 
ſtantin Laſearis opholdt fig,  Gfter to. Aars Forlsb vend: 
fe han tilbage fil fit Fædreneland, hvor han, for paa engang 
at befvare de mange Sporgsmaal, man giorde ham om 
WEtna, forfattede et Skrift om denne Vulkan. Han gif 
gu fil Pavic for at fuldende fit philoſophiſte Curſus og 
vilde derpag efter fn Faders Billie træde ind i offentlige 
Forretninger, men ſnart fandt han Miséhag heri og helli— 
gede fig gandfe Videnkaberne. Han traadde: i den geiſt⸗ 

s Lige Stand, der vifte ham en roligere Virkekreds. F Fers 
vara, hoor han fortſatte fine philoſophiſte Studier indgik 
hån Venſtabsforbindelſe med Hercules Strozzi, Tibaldeo 
vg ifær z1ed Sadolet, der ſtedſe blev Cen af hans kjecreſte 
Beuher,. Han erhvervede” fig og den unge Fyrſte Alphons 
af Eſtes Made, og; da denne 1502, havde ægtet; den bes 
romte Lucretia, Pave Alexander den 6tes Datter, erhver⸗ 
vede ogſaa Beinbo hendes, Veuſtab. Derpaa gif Ban igjen. 
til. Venedig hvor der havde dannet fig en færd Afadenne 
i Aldus Monutiuss Huus. Bembo var Cen af dets for» 
trinligſte Medlemmer, — Efter et Beløg i Rom begav ban 
fig 1506 til Hoffet i Urbino, hvor; Bidenfaberne fode i 
ſtoͤrſte Anſtelſe. Her tilbvagde han 6 Yar. og erhversede 
fig mægtige Venner. Han var fulgt med Julius af Mes 
dicis til Rom i Aaret 1512, da man fra. Dacien fendte 
Julius den 2den en. gammel Bog, ſom ingen kunde forkla—⸗ 
re, Bembo dedifrerede den. og ſik til Belonning den rige 
Commende af Bologna af den hellige Johannes Orden. 
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fe. den rode udnævnte Bembo til fin Secreter med en 
Indkomſt af 3000 Daler og gav ham fin Wen Sadolet til 
SMedhjelper, Paven forøgede fort derpaa hans Indkomſt 
med 3000 Guldgylden. Paa denne Tid gjorde Bembo 
Bekjendtſkab med en ung og ſinuk Dame ved Savn Mtovo-= 
finn, med hvem han i 22 Mar levede iden ommeſte For— 
finnelfe.… Hun fødte ham fo Sonner og en Datter, huilfe 
han dporog med den fterfe Ombuggeligbed. Hans mange 
Embeosforretninger, hans litteraire Arbeider, forenede 
med én alt for færk Nödelſe af Livets Glæder, havde. ſaa— 
ledes fvæffet hans Sundhed, at han magtte begive fig til 

Badet ved Padua, hvorhan fif Efterretning om Pave Leo 
1odes Dod. Da han alerede var tilitræffelig forſynet 
med Kirkegodſer, befluftede ban gandſte af unddrage fig 
fra Forretninger og tilbringe fin borige Tid i Padua 
blanot fine Venner og GefEjiftiget med Videnſkaberne. 
Hans Huus varet Muſernes Teompel,… Univerſttetets Lærde 
heſoote det og Fremmede frommtde derhen. Bembo havde 
et fort Bibliothek, en Samling af Mynter pg Antiquer, 
der anſages for den rigete i Gtalien og en ſtion .botanife 
Have. Forgar og Efteraar tilbragte han paa fin Villa, 
Bozza, fom længe havde tilhørt hang Familie. Sit Op— 
hotd der anvendte han paa flue litteraire Acbeider. J Aaret 
1529 efter Audreas Rabageros Død overdrog. Republiken 
VPenedig bam en Hißoriographs Embede, hoilken han og 
efter nogen Modſtand og efterat have afſlaget den dermed 
foriundne Gage, antog, … Tillige blev han udnævgt til 
Bibliotbekar ved den hellige Maͤccus's Bibliothek. Aar 
1539 modtog Bembe Cardinalshatten, hvilken Saul der 
3die alerede Aaret for bavde bekemt ham, men Bembos 
Flender havde dengang hindret det. Fra denne Tid gav 
han fig ci mere af med Digtekunſten og de ſtjonne Biden, 
ffaber, men giorde Kirfefædrene og den hellige Skrift til 
fit Hobedſtudium. Af fine ældre Arbeider fortſatte han 
alene Venedigs Hiſtorie. For at han funde levet Rom 
overeensftemmende med fin Vordighed gav Paul 3dte ham 
forſt Bifpedaminet Gubbio og ſiden det rige Biſpedemme 
Bergamo. Han levede endnu tre Yar og døde 1547 ten 
Alder af 77 Har. Han blev begravet i Kirken Santa Ma— 
ria mellem Paverne Leo den rode og Clemens 7de. Hans 
Gan og Arving Torquato lod fætte folgende Indſkrift pag 
hans Grarminde: 

-Petrø Bembo Patricio Veneto, 
ob cujus fingulares Virtutes 

». a Paulo 3tio Pont. max, 
in facrum Collegium cooptato 

Torquatus Bembus P, 
Bembo forenede i fin Perſon, fin Characteer og fin 

Underholdning alf pvad der er behageligt, Hans litterai⸗ 
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re Fortjeneſter vare aleredej almindelig erkſendte, medens 
han levede. Gan gjenindforte den gode Stiil, faavel i 
det latinſte, hvori han valgte Cicero, Birgil og Cæfar til 
Monſtre, fom i det Italienſke, hvori han efterlignede Pe— 
trarcå, J Henſeende fil fin Stiils Reenhed var ban fag 
om, at han fod fine Vorker, fom man fortæller, giennem— 
gaae 40 Provelſer før han befjendigjorde dem. Hans famte 
lige BVærfer ere udkomne i Venedig 1729 t 4 Foliobind, 
Det vigtige er Venedigs Hiſtorie fra 1487 til 1513 i 12 
Bøger paa Lakin og Italienſt; le prose, hvor Reglerne 
for Det tofcanTe Sprog: fremfættes ; gli Asolani, Dialoger 

dver Kjerlighedens Natur; le rime, Breve; carmina m. m. 
Fe ſidſte ere ligeſaa gandrige fom elegante, men i en me— 
— frit Aand end man funde vente efter Forfatterens 

fand, 

Benares, ef ſtort Landfkab i Hindoſtan, beboet af 
omtrent fo Millioner Menneſker med en Hovedſtad af ſam— 
me Mavn ved Ganges, Denne er berømt fom Sædet. for 
den ægte indiſke LErdom, hyor Braminerne undervifer & 
det hellige Sprog Gansfrit og andre Bidenfaber, Der 
findes ogfaa en gammel, for. meget hellig anfeer Pagode, 
Der flittig beſoges af indiffe Pillegrime. Forreſten ere 
Indb. fov det meſte Kjøbmænd og Berelerer, thi ber ev 
Hovedmarkedet for Diamanter og andre JÆdelftene, " der 
bringes fra Bundelcund; ogſaa Guld- og Soloſtof-Ma— 
nufaeturerne ere vigtige. Til 1781 havde Provindſen Be— 
nares en egen Rajah, ſtjondt ban fra 1775 var Engellæn- 
Derne ſkatſkyldig; men i Aaret 1787 fordreve de ham under 
Gouverneur Haſtings, fordi han et vilde finde fig i at beta— 
Te overordentlige Subſidier foruden den fædvanlige Tribut. 
Nu tilhører Landet Engelænderne; Rajahn, ſom de ſels 
indfætte, har fun den komme Titel og er fun ſikker paa fin 
Værdighed indtil en anden byder en højere Tribut. Den 
nuværende Rajah betaler aarlig over fo Millioner Daler. 

Beneh, Kinasbench ev en hoi Ret 1 Engelland der 
holdes i Paladſet Weſtminſter og dømmer i Sager, fom 
angage Kronen eller Forbrydelſer der gjelder Livet. Den 
beſtager af en Præfident og fre Uffefforer. Desuden Falder 
man og et Zængfel i Southwark Kingsbench; heri fættes 
Folk for mindre Forbrydelſer iſer for Gjeld: de have inden 
Fœongſlets Omfang den fuldkomneſte perſonlige Frihed, 
kunne uhindret fortfætte deres Forretninger og ſtaae un— 
der cen egen Ret, Archenholz meddeler meget intereffante 
Efterretninger herom. 

Benda (Hans Georg) fra Albenatfy i Bøhmen er 
bekjendt ſom Fader til en Familie, der alle udmærkede fig 
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ed. Talent for Muſiken. Hans ælde Sen Franté 
Benda var født 1709, fortjente en tidlang fit Ophold 
ſom omvanfende Mufifant og døde 1786 i Potsdam ſom 
kongelig Concertmeſter. Hiller figer om ham, „at han 
frembragte paa fit Inſtrument de fjonneſte, reneſte og 
yndigſte Toner.“ — Frantſes næfe Broder Gohan dø- 
de ſom Violiniſt i preusſiſt Tjeneſte. Georg Ben— 
da, den 3die Broder vår født 1721, blev forſt anſat i 
Berlin, men gif 1748 i Tjeneſte hos Hertugen af Gotha 
ſom Capelmeſter. Paa en Relfe til Italien uddannede 
han meget fit muſikalſte Talent. Blanñdt flere Arbeider, 
han componerede, et iſer hans Yriadne bleven berømt: 
han blev endog faldet fil Paris for i Perſon at udføre den. 
Han havde taget fin Ufffeed od levede fine fidte Aar iStil— 
hed, meeſt paa Landet. Han døde 1795, 73 Aar gammel. — 
Joſeph Benda, der ade Broder, var preusſiſt Kam: 
mermuſikus. Anna Franſiſea Benda anſaaes 
for Een af Tydſtlands forſte Sangerinder 1 fin Tids 

' Bender, en ftærf Fæftning ved Dniſterfloden, ved 
hvis Bred den er bygget iSkikkelſe af en Halvmaane. 
Aaret 1771 iblev den indtaget af Ruſſerne under General 
Panin:  ØBefætningen blev. for det meſte nedſablet, og 
Staden brændte af. Siden blev den tilbagegivet Thrker— 
he, men blev i Freden 1812 overladt Rusland,. J Værhes 
den af Bender håvde den fvenffe Kong Carl den rate ops 

"holdt fig efter Slaget ved Pultava fra 1709 til 1713. 

Getedict 14; Een af de meeſt udmerkede Vaver, 
fulgte Clemens 12 og valgtes den 17de Aug. 1740. Han 
heed for Proſper Sambertini og. nedffammede 
fra én anſeelig Familie Bologna, hvor han var * 1675. 
Alerede i ſin Ungdom udmarkede han fig ved hurtige Frem— 
ſtridt i alle Videnkkaber. Med færdeles Forkſerlighed 
ftiderede han den hellige Thomas. Han laßsde ſig med 
9 efter den canoniſke og borgerlige Ret og blev Conſi— 
orialadvokat. Siden udnævntes han til Promotor Fi— 

dei; hvor ban fif Leilighed fil at gjøre fig bekjendt med de 
ved Beatificafiom brugelige Skikke, hvorom han ſiden ſtreb 
et Bærf.  fidenfabellg for Videnſtaberne og Kunſterne 
forbandt han fig med fir Tids berømte Mend. Han hav» 
de den dybeſte Agtelſe for Pater SMonfancon,  foin han 
færte af fjende i Kom og om hvem han ſagde, af han havs 
de fo Sjele, en for Biden fåberne og en anden for Selffa— 
bet. Hans alvorlige Studier hindrede ham ifæe | at gio— 
re fig fortrolig, med, de forfræffeligfte Digterværfer; ved 
hvilfe bart hævede fin Aand oa oplivede fit Udteyk. Lidt 
eftev Jidt tildeeldes ham adfilige geiſtlige Embeder og 
Bærdigheder, Benedict 13de overlod ham 1727 Biſpé— 
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bommet Ancona, hvortil kom Erfebifpedømmet Bologna 
1732. Lambertini vifte overalt ftore Talenter og Dyder 
oa opfyldte fine Pligter med den meeſt famvittighedsfulde 
wer, Han wmodſtod Fanatismen felv med Fare for fin 
egen Sikkerhed, antog fig de Undertrykte og yttrede fig 
felv mod Clemens iåte.med fjelden Frimodighed uden der— 
kr åt tabe hans Velbillie. Han håvde faaet Cardinals— 
aften af Benedict 13de Aar 1728 og fad i Conclavet i +40, 

da Cardinal Teneins Intriguer forhalede Pavevalget over 
den fædvanlige Tid. Dev vare fo omtrent lige Partier, 
fom et funde blive enige, da ſagde fambertini til dem: 
Bike $ have en Helgen; faa vælger Gotti, sen Politis 
ker Uldobrandi, men ville $ have én god gammel 
Mand, faa vælger mig.“ — Diſſe fom tilfældig henkaſte— 
de Ord, virkede ſom en Yndffydelfe pad hele Conclavet. 
Tencins Planer gik oberſthr og Lambertini valgtes, til Var 
ve og ang. Wavnet Benedict rade. Balget af Mi⸗ 
niſtre og Venner, hvormed han omgad fig, geraader hang 
Dommekraft til for Wre. Han udnævnte til fin forſte 
Miniſter Cardinal Valenti, hvis paafølgende Tab foragar— 
fagede ham ben meeſt levende Smerte. Kirkens og det ros 
merſke Hofs Tilſtand vår et undgaaet Lambertinis Klog» 
ffab og ffarpe Blik. Siden Reformationen fEjeldede Fyr— 
ſterne et meer for Batifenets Banſtraale. Paverne havs 
de fraſagt fig deres Fordringer paa det verdélige Overher— 
redemme, Lambertini indſage nok at den pavelige Stols 
Anſeelſe blot kunde vedligeholdes véd Eftergivenhed og 
Maadehold. Bed. ufravigelig at handle efter denne 

Gvundfætning filfredsfillede han ei alene de catholfke, 
men og de protefkantiffe Fyrſter under de meeſt indviklede 
Forhold. Videnfkaberne vare en færdeles Gjenfand for 
hans Opmærffombed. Han fliftede et Ufabemie i Kom, 
ævede Akademiet i Bologna, [od udmaale en Meridian— 

grad, oprette Obeliſten pan Marsmarfen, opbygge Kira 
ken Gt, Marcellin efter en felv udkaſtet Plan, udføre de 
ffjonne Malerier i Peterskirken i Moſaik, overſatte de bedſte 
engeiſke og franſke Verler pan Italienſf, og pad hans 
Befaling begyndte man at trakke en Fortegnelſe ever Mas 
nufcripterné i det vaticanfe Bibliothek, hvis Antal ban 
havde formeret til 3302. Han havde ei mindre Wee af 
det Indres Forvaltning. Dan gåv. ftrenge Love imod Aa— 
ger, begunfigede Handelsfriheder og formindffede Feſtda— 
gene Tal. fans Fromhed var oprigtig, men opjal og 
tolerant. Efter en ſmertelig Sygdom, under hvilfen han 
ci ef Hieblik tåbte fin Aands Munterhed, døde ham den 
zdie Mat 1758. Det enefte, Romerne forefaftede ham var, 
at ban (rev for Meget, og vegjerede for Lider. Virkelig 
udgjøre hans Arbeider 156 Foliobind og eve udfomne i Pe⸗ 
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hedig. Det vigtige af dem er et Sfrift jſom Synoderne, 
hvori man erkjender den ſtore Canoniſi. 

Benedietiner (fee Orden). 

. Bengalen et ført Landkkab i Yndien paa begge 
Gider af Gange, hørte fordum til den ftore Moguls Ris 
ge; men blev ved Oberſt Clives Lykke og Tapperhed erobs 
ref af Engelleenderne i Krigen fra 1756-1765. Benga— 
len vegjeredes af en Nabob, men; da den ffore Moqul afs. 
traadde denne Provinde tilligemed Orira og Bahar til Engs 
lænderne) beholdt Naͤboben blot Titeleh og en bøif uber <= 
fydelig Deel af fine Indkomſter. Den nuværende Nabob 
har en Penſion af ikke fuldt + MIN, Daler. Bengalen, 
hvortil & vidtloftig Forſtand Orixa, Bahar og Benares hore; 
har efter Rennels Mening et Fladeindhold af 6oro 5 Mir 
Ice, Def er et herligt, frugtbart Land: Mogulerne falde 
det erdens Paradiis. SBengalen$g vigtigſte 
Handelsartikler ere Gilfe: og Bomuldésvarer, Tapeter, 
Opium, Gpeterier og Salpeter. Indtil 1770, då en fryg⸗ 
telig Hungersnod bortrev næften 4 Mill. Menneffer, vat 
Bengalen meget befolket og havde »5 Mill. Indb. Diſſe 
ere nå betydeligt formindſkede. De nye Overherret udfue 
Landet, Englændernes Gjerrighed forſtyrrer al Induüſtrie 
og Agerdyrkning. Caleutta, den engelſke General⸗Gou— 
verneurs Sade, er Hovedſtaden i Bengalen. 

—Benjowsky (Moritz Auguſt Breve af) en Mand 
af raſtlos Virkſombed; hvis Levnet er fuldt af faa mange 
foldige dg. overordentlige Begivenheder, at man ved. førfte 
Hiekaſt holdev det for en Roman . Han var født 1741 i 
Werbna i Ungarn, hvor hans Feder var General £ fejferlig 
Tjeneſte. Han traadde felv i Krigstjeneſte indtil han i 
Aaret 1756 blev Faldet til Lithauen af ai Onkel,  hvig 
Godfer han ſtulde arve. Hans Gvogre berøvede ham 
imidlertid hans Formue i Ungarn, hvorhen ban vendte 
filbage for af" fordrive: dem med væbnet Haand. Men 
Cancclliet i Wien erklerede ham for eh Rebel, og Bens 
jowsky blev nødt til af flygte til Polen, hvor han tir- 
traadde dem. polſke Confoederation imod Ruſſerne. Han 
avancerede til Oberſt, til General af Cavalleriet dg Ger 
neralgvarteermefter. — Wed Kumenka flog han et rusker 
Detaſchement, men fabte fiben en Trofning og blev fangen ” 
af Ruſſerne. Han flygtede fra dette beilt grulomme Fans 
genffab, blev: greben -og imod Grev Panins Løfte ſorviilſt 
til Kamſchatka 1770. Paa Reiſen derhen reddede han é 
en Storm Skibet, hvorpaa ban var; denne Omſtondighed 
ſkaffede ham en god Modtagelle hos. Gouvernøren Nilsw, 
i hvig Huus han føden ff Adgang og underviſte hans Børn 
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idet franſke og tyde Sprog, Aphauaſia, Gouvernsrens 
pngfe Datter, forelffede fig i ham; og hendes Kjerlighed 
formaaede Faderen åt fætte Greven i Frihed åg; forlove 
bem med hinanden. Imidlertid udfaftede han med Flere 
den Plan at flygte bort fra Kamſchatka. Han vår nær 
ved. at forraades; felv Aphanafia erfarede hans: Foreha— 
vende; men hun befluttede af følge ham og advarede ham, 
da man var ifærd med at bemægtige fig hans Perſon. Led— 
faget af Aphanaſia, der ſtedſe blev ham tro, uagtet hun 
fif at vide han war gift, forlod han Kamſchatka i Mat 1771. 
Sans Henſigt vår at ſeile til China, men iffedet derfor 
kom hañ, efter mange Moiſommeligheder, ſom han maat— 
te taale, deels af Naturen, deels af fine Folk, fil ten ja— 
vanffe Øe Usmay Ligon; hvor man modtog ham meget 
bel. Dan maatfe her forlove fig med et ungt Fruentim— 
mer og gise Heboerne det Løfte at komme tilbage og an— 
lægge en Colonie, et Løfte, ſom hån virkelig håvde i Sin— 
de at holde, Han feilede til Formoſa og kom derfra til 
Macao; hbor der giordes ham Forflag af de Franſke, En— 
gelændeérne og Hollænderne, Da han modtog de Forſtes 
Forſtag, underkjobte Engellxnderne en Deel af Stibsbe— 
fætningeni og én Ruſſer, Stepanow, der alerede | Forvei— 
en havde føgt at væfte,Mytterie, ftiftede en Gammenfvær- 
gelfe mod Benjowsky. Den mislykkedes, Gtepanom blev 
affunden med 4000 Øjåfre og gif 1 hollandſt Tjetiefte, 
Mange af Benjowſtys Følge, blandt dem hans troe Aph— 
anaſia, døde i Macco af Feber. Han kom tilſidſt tykkelig 
til Fraugkerig, og det blev ber afgjort af ban Fulde anlæg= 
ge en Colome paa Madagaſcar, et Foretagende hvis Vañ— 
keligheder han forudfaae, fornemmelig da ſammes lykke— 
lige Udfald berdede paa de franſke Coloniſters gode Billie 
pad Hen Isle de France, hvorfra den ſtorſte Deel af Ud— 
ruſtuingen kulde kkee. Han begav fig desuagtet paa Rei— 
ſen, fon 1774 i Juni til Madaggſegr og opforte fig uag— 
fot Climatets Befværligheder og de Hindringer def franfke 
Miniſterium lagde ham i Veien, med Standhaftighed og 
Klogſkab. Han vandt adfillige Nationer og Unførere, 
Rogle fendte højtidelige Gefandtffaber til ham for af til— 
hendegive ham deres Ønffe at udvælge hain til Ampanſa— 
cabe eller Konge. Greven modtog dette Tilbud, men for— 
beholdt fig dag at blive Kongen af Frankerig horig, indtil 
han havde erholdt fit Ufffeed. Dette Tilfælde indtraf 
fnart: dev kom franſke Commiſſairer til Madagaſear med 
Befaling at bemægtige fig hans Perſon, men, han undgik 
dem. Efterat han nu gandfe havde nedlagt Commando— 
en, blev han i Aaret 1776 hoitideligen erklæret for Ampan— 
facabe, Ovinderne ſpore hans Gemalinde (fom ban fra Una 

garn havde ladet komme til fig i Frankerig) Underfafrel« 

fedeeden, Siden gabenbarede han fit Sorfær felv af reiſe 
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til Europa for åt kafſe Nationen en mægtig Allleret og 
Handels udſigter. Forgjæves foreſtillede hans Underſaat- 
fer ham at han vilde føge fin Dod. Fornærmer Ergier⸗ 
righed ſynes af have drevet ham, for at ban kunde finde Lei⸗ 
ligbed at forelægge. fine 534 fin, Sags Retſerdig⸗ 
hed. Ved fin Tubagekomſt til Frankerig nodtes ban. til, 
for at undgage det franffe Miniſteriums Forfølgelfer, af 
fvæde i keiſerlig Tjeneffe, hvor han dog kun Diev i fo Aar, 
fordi Keiſeren ej kunde underfotte hans Planer. Han 
vendte fig til Engelland ligeledes forgjeves ; derimod fandt 
han linderfføttelfe af Private i London og af et Handels— 
huus i Baltimore, hvorhen han ſeilede. Han reſſte afſted 
i October 1784; men lod, fin Gemalinde blive i Amerika, 
og landede 1785 lykkelig paa Madagaſear. Men; da han 
her begyndte Fiendtligheder mod de Franfke, ſendte Regjerins 
gen fra Belle⸗Jsle 60 Goldater imod ham, % en. gægte 
hing blev han truffen i den hoiere Side og døde nogle Mi- 
nutter efter i Mat 1786, Benjowokh har felv fortalt fine 
Tildragelfer paa Franf. Kotzebue har bragt denne merk— 
værdige Mand paa Skuepladſen. 

Benningfen (Levin Auguſt Friherre af) rusſiſt 
General ev født 1745 i det Hannoberſte. Han udmærfede 
fig ved flere Leiligheder i de polſte Krige, erholdt St. Gee 
orgs og Alexanderordenen og blev derpaa Generalgouver— 
neur i Lithauen. Han havde, ſom man forſikkrer, Deel 
i de Begivenheder, der endte Paul den 1ffeg Dage: J Mas 
ret 1805 commanderede han et Korps Ruſſer imod de Fran— 
ffe, men kom for fildigt til åt bivaane Slaget ved Ruſter⸗ 
li og vendte derfor tilbage til Rusland. J —— 

. mod de granffe 1806 commanderede han forſt ef Corps un« 
dér General Kamenskoi, men erholdt ſtrax efter Øvercome 
mando over den hele rusſiſte Armee. Paa denne vigtige 
Poſt viſte han fine Feldtherretalenter i et fordeeladtigt 
fys, Han leverede Keiſer Napoleon de fo bekjendte Slag 
ved PreusfifE- Evylau og ved. Friedland. E— 
fer Tilſitfreden traf han fig tilbage til fine Godſer. &% 
Krigen 1812 håvde Benningfen ingen Commando indtil 
de Franſkes Tilbagetog fra Mofau, men befandt fig ved 
Keiſerens Perſon; næffe Aar fod han i Spidſen af en bes 
tydelig Refervearmee, eller den faafaldte Armee i Poleu. — 
Benningſen har ſerevet over Caballeriet. 

Benſerade (Iſaak) en beromt, vigtig, franfk 
Digter, blev født 1612 i Lyons la Foret, en lille Stad £ 
Hore⸗Normandie. Han fEtev adftillige Theaterſtykker og 
forfærdigede en Mængde ſindrige Vers for Ludvig lade og 
andre udmorkede Perſoner. %Y den førfie Halodeel af Lud— 
vigs Regjering begunſtigede Hoffet og bon der dannede 

* 
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fig efter det, galante Digte, Roendegus, Madrigaler- 
Sonnetker, hvid Indhold vare artige Indfald og fornem— 
melig Galanterie fom man i cen lg, Hofſtil fagde Das 
merne, Ingen havde i denne Kunſt brågt det faavidt fork 
Benſerade, hrorfor man og fortrinlig faldte ham le poere 
de lå Cour. Han fif derfor adffillige Penſtoner, ſaa hans 
garlige Indkomſter beløbe fig til 12,000 Livres og han ſage 
fig ifand til af leve højt. Han befad megen Lethed i Ris 
men og et rigt Bid. J fin Alder leed han af Steenſmer⸗ 
ter og beflutfede åt lade fig ſtzzre; men Chirurgen traf 
en Pulsaare og. lob bort iſtedet for af file Blodet. Ben— 
ſerade døde nogle Timer efter den 'igde Oct. 1691, 

…— Bentley (Ridard), Cen af de Tærdefe og genids 
leſte Kritikere. Han var født 1661 i Oulton ved Wafe- 
fjeld i Greyfabet York og viſte fidligt overordentlige Ta— 
lenter, forbunden men en ſielden Flid. Fra Gfolen å 
Wakefjeld gif han til Cambridge, ſom han forlod 168% 
for af blive Skoleholder i Gyalting, detnæt færer hos 
Dechanten af Paul og derpaa Capellan hos Biffoppen af 
Worceſter. Med hvilfen Iver, han fluderede de gamke 
Sprog beviſer den Omfændighed, at han for fit 24 Aar 
havde forfattet en alphabetiſt Fortegnelſe over alle hebrgi= 
ffe Ord i Bibelen med deres Betydning-i det Chaldeiſte, 
Syriſke, Latinſte, ze. Da Robert Bayle, Sen af Grey 
Corks Sonner, havde udfat et Legaf i fit Teſtamente for 
et viſt antal Prædifener, der hvert Aar ffulde holdes tik 
Forfvar for den naturlige og aabenbarede Religion, blev 
Bentley 1692 valgt til at udføre dette Legats Billie, Han 
udarbeidede 8 Taler, hvis Gjenſtand er det urimelige £ 
Atheismen, hvovi han ſtotter fig paa Newtons philoſophi— 
fe Ideer og har. felv nogle af Locke antagne. J Aaret 
17697; da Ørævtus. havde udgivet Calimachus, ſendte 
Bentley ham en ſtor Samling af Fragmenter til denne 
Digter tiligemed fine Bemærfninger og ſamme Yar fErev 
han, foranlediget af Wottons Skrift over de Gamles og 
Nyeres Lærdom, en Differtation over Themiſtokles's, So— 
krates's, Eurißzidet's og Phalaris's Breve og Wſops Fab⸗ 
Jer. De foranledigedes egentlig ved hans ſtridige Charae— 
feer. Boyle, Greve af Orrery havde fo Aar for udgivet 
Phalaris's Breve og i Fortalen beklaget fig over Bentley 
livillighed der el vilde [lade ham beholde ef Manufeript of 
Gt. James's Sibliothek faa længe indtil han havde afbe⸗ 
nyttet det, For at hevne fig herover beviiſte Bentley Bre— 
venes Uegthed. J Aaret 1700 blev ban Lærer ved dens 
hellige Treenigheds Collegium i Cambridge: . Han refig= 
nerede paa Canoniegtet i Worceſter og biev Aaret derpaa 
udnævnt fil Archidiagesnus af Ely. Han indviflede fig 
her i de fortvædeligfe Stridigheder, men fortſatte fire 
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færde Arbeider og udgav 1710 ſine eritiſfe Beinerkninger 
over fo Lyſtſpil af Ariſtophanes, og under Navn af Phile= - 

leutherus Lipsiensis fine Forbedringer fil Fragmenterne af, 
Menander og Philemon og i Maret 1711, fin fortræffelige 
Horats, i Aaret 1726. fin events og Phodrus. Udgaver 
af Horats fan anſees for hans fortrinligſte Bork. En— 
gellænderne have dadlet ham for hang Hdgave af Milton 
tabte Paradiis, hvori han foretog fig Ferandringer, der 
tilintetgjorde mangen Crendomlighed og Sijønbed. — Han 
dode 1742 t en Alder af 81 Aar. 

Benzel-Sternau (Grev Carl Chriſtian) ſiden 
1808 Geheſmeraad og Miniſterialdirector for det Yndre & 
Storhertugdommet Baden, et. befjendt ſom en af Tyhdfk— 
lands meeſt udmerkede humoriſtiſte Skribenter og" Jean 
Pauls Aandsforvandte. Hang litteraire Anſeelſe grunde— 
de das goldene Kalb, der fandt et fort Publi— 
cum i TydØland; "derpaa fulgte die Rebensgeia— 
fler Geſpräücheim Labyrinth, der ſtej— 
hevneGalt, Tidsfviftet Jaſonm. m. Fovfattez 
ven har Mangfoldighed og ffor Rigdom paa Billeder og 
Gammnenligninger, nppigt Vid, Finhed og Jagttagelſes— 
hand, dyb Verdenskundſkab, der fornemmelig viſer fig € 
Charaeterernes Udmaling, fine Bemarkninger og. kraftige 
Sententſer: men tillige findes i hans Verker en übeſtemt 
Sammenblanding af Spog dg Alvor, Mangel i Opfindel 

ſen, en alt for fpidsindig, gaadefuld og efter Bid jagen⸗ 
” De Behandling af Øjenffanden, hvilfet, forenet med det 

Beſynderlige, Overladne i Compoſitionen ikke fjelden fore 
ſtyrrer den vene Nydelſe. Sy 

Benzoe er en guul Harts, ſom lugter bebhageligt 
bliver let flydende og fan bræffes, Øen fveder ud af et 
Træe af Lauvbærflægteh, fortynder Saſterne og ſtal være 
godt for Bryſtet og Lungen; man bruger den til Rogelſe 
og tillaver cen Eſſents deraf, der fan bruges fon Sminke. 
Der gives fo Slags af denne Harts, den ene hvlid og guuß, 
ben anden noget tyffere, fortagfig og haard Den bedſte 
voxer pan Malarca; den ringere saa Sumatra og Jaba. 

* 

Berehtold (Grev Leopold af) Ridder af den 
militære Gt, Stephansorden, tilbragte den, ſtorſte Deel af 

, fit Lio med at opfone Ulykkelige, terre de Lidendes Taarer 
og redde Medmenneker af Fordervelſe. 13 Aar gjennemrei⸗ 
fe han Eurepa og 4 Bar Aſien og Afrika for at fære at 

"Fjende Menneſkelykke og MennefFeelcudighed ; befordre den 
forfe og ſormindſke den ſidſte. Sine paa. diffe Reiſer 
giorde Erfaringev meddeelte han Verden under Titel: Es— 
fay co direct and extend the inquiriesof patriotic Travellers 

2 
4 
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London 1789, i fo Dele. Foruden dette Vark forfattede 
han endnu mange, meeſt ſmage Skrifter, ſom alle gik ud 
paa at forbedre den politiffe Forfatning ,. befordre Folkets 
Bel 1. og diſſe fod han tryffe paa fin Bekoſtning og udde« 
fe uden Betaling blandt Folket. Af fin for, Menneſke⸗ 
heden gandffe helligede, Formue udfatte han Præmier, 
hvorved han i flere af Europas Lande foranledigede Skrif— 
fer om Redningsmidler for Skindode og Druknede. Dan 
var. Gtifter af Humanitetsſelſkabet i Måpren og Red» 
ningsanftalterne i Yrag og Bruͤnn. J Uaret 1801. oprefe 
tede ban paa fit Slot Buchlowitz i Maͤhren en obermaade 
velglorende Skole for Ungdommen. Da Indb. af Kjæme 
pebſergene i den ſtore Hungersnod 1805 ſtreed med Mangel 
ng Elendighed, aabnede han til deres Bedſte en Subſerip⸗ 
tion, hvortil han ſels bidrog meget og gjennemreifte. & 
denne Henſigt flere af det oſterrigſte Monarkies vigtigſte 
Gtæder. Dan famlede faaledes en betydelig Summa for 
de Ulykkelige. 1807 udgav han Tabeller, byori han glor⸗ 
de Bønder og Haandværlere befjendte med de Barer, ſom 
deres Arbeide medføre og gjorde dem opmarkſomme paa 
Midlerne herimod: J Aarene 1795 — 1797 bereifte han 
det afiatiffe og europæife Tyrkie, fornemmelig i den Hen⸗ 
figt at finde Midler til at ſtandſe Peſtens Udbredelfe. 
San godtgjorde åt Gnidning med Olle var deels et ſpeeifik 
Middel til at helbrede for Peſt, men ifær for at beſtytte fig 
imod den, % fine ſidſte Yar beFjeftigede han fig med Los 
koppernes Indforelſe. — Han indpodede ſelb og befordre—⸗ 
de denne velgjørende Anſtalt af alle Kræfter, Han fatte 
en Priis af 1000 Gylden for den bedſte Lærebog over Hus 
manitetsanſtalterne. Tilſidſt indrettede han fit ffjønne 
Slot Buchlowitz pag Godfet Buchlau til et Hoſpital for 
faarede oſterrigſke Krigere, og her i Smradiatka 1 Naͤhren 
Lovtreves denne Patriot og Menneſteven af en anſtikkende 
Nervefeber 138096 

Bereng ar fra Cours, Lærer ved den derværende 
philofopbiffe Skole og 1040 Diaconus i Angers, er ligeſaa 
berømt blandt Sfolaftiferne ved fin philoſophiſte Skarpſind 
fom af den Frimodigbed, hvormed ban erflærede fig mod 

Læren om Brodets Forvandling i Nadveren og hans derved 
' foranledigede Lidelſer. Han blev adfilige Gange tvuns 

gen til at falde fine Meninger tilbage, men vendte fig dog 
ftédfe til den Synsmaade, at Brodet blot var et Symbol 
pan Chrifti Legeme, Hvori Joh. Scotug Erigena fremmede 

Dvereengs med ham. Gregor 7de Beffyttede hans vel i Be— 

gyndelſen, men Skolaſtikerne af £Lanfranfs og Anfelms 
Vartie vare altfor opbragte imod ham til af hand Mening 
Fulde vinde nogen) Anſeelſe. Berengar traf fig 1080 fil 

Den St. Cosmas ved Cour, hvor han, agtet af de Upar—⸗ 



— 

Ber 331 

tifke, endte fit Liv under Frombedssvelſer & em høi Aldet 
3088. Over Hiſtoxien om hans Strid, ſom Benedieti— 
nerne havde forvandſket, har Leſſing t fin Berengar (1770) 
udbredet nyt Lys. Denne Berengar maade i øvrigt et fovs 
verleg med Peter Berengav fra Poitiers, fom er . 
befjendt af et aandrigt Forſpar for fin Lærer Abelard. 

Berenice (et græff Ord, der, betyder Seierbrin—⸗ 
ger). Flere af Oldtidens Fruentimmer have havt dette 
Wavn. 1) den pontife Konge Mithridat 
ben ftores Gemalinde. Da Mithridat blev ſla— 
gen af Lucullus, lod han hende ombringe, for at hun et ſtul⸗ 
de falde i Fiendens Hænder. Ligedan behandlede han fin 
anden Gemalinde Monime og fine Soſtre Roxane 
pg Statir a. 2) Herode8g”s8 Gemalinde, 
hvis Fader Agripya ved ſin Forbensbeyirkede, at hendes 
Mand blev Konge i Chaleis, men han døde et længe efter. 
Sine Ubfvævelfer uagtet forſtod hun dog at vinde Veſpa— 
fian og hans Son Titus, ſom nær habde gjort hende til 
fin Gemalinde, 3) Ytolemæués Euergetes”g 
Gemalinde, ſom elffede fin Mand med overor—⸗ 
dentlig Omhed, og, ba han maatte dvage i Krig imod Sy⸗ 
rien gjorde det Løfte, at hellige Guderne fit ffjønne Haar, 
naar han form uffadt tilbage. Hendes Haar maatte ofres, 
men Aſtronomen Conon fra Gamosjudfpredte, at Guderne 
bavde fat det fom et Gtjevnebilled paa Himlen. Derfor 
Falder man de 7 Stjerner nær ved Løvens Dale, Bet es 
niees Haar : ; 

Berende en Faſtning beffaaer deri at man afſen⸗ 
der Tropper, ſom befætte alle Tilgange og underføge alle 
Mellemrum, for af Ingen enten ffal komme ind eller ud 
af Fæftningen. For at fFjule fit Forehavende, truer man 
almindelig en anden Foſtning, hvorved Fienden foranledi— 
ges at ſycekke den, ſom man egentlig far Øie paa. 

Berezina. Den franfe Armees Overgang over 
Floden Berezina den 26de og 27de ov, 1812 er eet af de 
intereſſanteſte Partier af det ſaare mærkværdige Tilbager 

tog fra Rusland, Alle Hievidner ſtemme overeens at ins 
tet Sprog har Ord til at feildre de gvæffelige Gcener, ſom 
dev forefaldt. — Øen Omftændighed, af Admiral følte 
ſchhakow frængte frem med Moldauarmeen fov at forene 
fig med Hovedarmeen, ſom nu tillige kunde rakke det wit— 
genfteinffe Korps Haanden, nødte Napoleon for ei gande 
fe at affEjeres fra Weichſelen, uagtet alle de Vanſkelighe⸗ 
ber, ſom Zetain, Aarstid og Armeens betankelige File 
ſtand lagde i Veien, af anvende alt for af naage MinfE eller 
i bet mindſte paſſere Berezina før Ruſſerne. Med Tabet 



332 Der 
* 

af ſtorſte Delen af Bagagen og Artilleriet, ankom Arme⸗ 
en den 25de November fil Berezina. Efterat Moldau— 
atmeens Avantgarde af Dydinot var kaſtet tilbage fil Bo— 
riſſow, og den derværende Broe var afbrændt af Ruſſerne, 
Bbicve den 260de Nov. tidlig to Broer flågne vej Sembin, 
hvilket var faa meget varffeligeve. ſom Floden ſtoder til 
brede Moradſer pad begge Sider og diſſe faavelfom Floden 
war bedakkede med én fynd Fiskorpe, der ei endnu funde 
Lære, og de bequemmeſte Obe gangkepunkter fruedes allerede 
af Ruſſerne. — Og hvorfra finlde man faaë de tilteæffes 
FHge Naterialier fil mt ſſaae Broer? — Kun med fuld» 
kommen Foragt for de Farer, ſom faa mange Tuſinde fave 
ubfatte for, kunde man vore Overgangen og man voanede 

Den, IStormſtride ſtyrtede ten hals fortviblende Armee 
frem paa Broerne, ſom Enhser vilde være den forſte 
at betræde, "lerede i lang Tid var al Diſciplin forſpun— 
Den af Armeen, Napoleons mægtige Bud hoctes et, . og 
han var vel og fåa meget beſtjeftiget med fig felv, af ban 
Ci funde fænfe pag andre, Med hvert Minut tilføg For— 
virriugen. Hvo der ci troede ai kunne redde fig paa Bros 
erne tog fin Tilflugt til Driviſen i Berezina, hvor de Fle— 
fie fandt deres Død; mange bleve ſtyrtede ud fra Broerne 
pverfiørte af Kanonerne eller knuſede af Ruffernes Karte— 

ſcher. Bed dette ſtrakkelige Tog »nforte Hertugen af 
Reggio Avantgarden, i hvis Spidſe Polakkerne maſchere— 
De under Dombrowſty; Hertugen af Bellunos (Victors) 
Korps, dannede Yrrieregarden, Flere Gange blev Avant— 
garden trænat tilbage af Tſchitſchakow, men den frankeée 
Dverſtkomanderende indſaage for. godt Vigtigheden af 
Hieblikket dil at fpilde nogen Tid, hvorved de forenede 
rusſiſke Here vilde aldeles forhiudre Redningen af den ud» 
mattede Gær, der var uden Cavallerie. Endelig den 27de 
Prov, om Middagen var man ved bet dyrtkjobte Maal og 
Tog efter nogen Getænfuing Beten over Wilna til War— 
ſchau, da man ventede af kunne udhvile fig der og etbol: 
de dorfriſtning; men hvormeget man bedrog fig, felv & de 
maadeligſie Forventninger, vifte Udfaldet af dette Tilba— 
getog. — Foruden de utallige Ofre, der bleve paa den ans 
Den Side Berezina ved Overgangen, miſtede man og Divi— 
Aienen VWarionneaur, den fidite Afdeling af Arrieregarden. 
Dens Beſtemmelſe var at afbrænde Broerne bag ved fig; 

men den faldt (efter franſte Beretninger kun tildeels, 
2000 Mand; efter rugfife det Hele, 7500 Mand og fem 
Generaler) i Fiendens Hænder, Med denne Overgang 
(figer den rusſiſke Major von Yfuel i fin Fremftilling af de 
granffes Tilbagetog indtil Niemen) endtes den. anden Pe— 
riode af dette Tilbagetog; Reſültatet heraf var over 
80000 Fangne, henved 200 Canoner og et uhrre Bytte — 

/ 

ør 

lue mg 
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Berg, et hertugdømme ved Rhinen, der for nerva⸗ 
vende Tid tilhorer Preuſſen. Det hørte med til de juͤlich— 
e Lande, hvorom. der efter Wilhelm. zdies Død 1609 ops 
Fom meget alvorlige Stridigheder angaaende Succesſſonen. 
Brandenburg og Pfaltz- Neubueg toge de omtviftede Lan— 
de i Beſiddelſe, og Berg kom fil bet pfaltziſke Huus. — Mas 
poleon tilbyttede fig Berg af Bayern mod Anfpad) og over— 
Jod det til fin Svøger Jogehim Murat, "der fort 
efter blev Storhertug og ſiden Konge i Neapel, hvorpaa 
Napoleon udnævnte Een af fin Broder Ludvigs Sønner til 
Stoͤrhertug af Berg, men paatog fig Landets Adminiſtra— 
fion fif han blev myndig, Berg undergik adfkillige For— 
andringer indtil den ffore europeiſte Forbindelſe ftyrtede 
Napoleon, da Berg blev frataget Frankerig og Tagt fil 
de borige preusfifte Befiddelfer ved Rhinen, Hertugdem— 
met Berg var før Foreningen med Zrånferig meget folke— 
rigt og blomffvende og man hav endog faldet det et Engels 
Tand i det Smaage med Henfyn til Fabrikfliden. Y Elver— 
feld findes. ſtore Banquerer og Vexelhuſe, der ved deres 
Kredit havde megen Judflydelfe paa de vigtigſte Handels— 
pladſe i Europa, 

— Bergamo, en Stad i det lombardiſke Kongerige 
filbørte forhen Venedig. Den er noget befæftet, ligger, 
paa en Hoi mellem Floderne Brembo og Serio, har et Ci— 
tadel midt i Staden, hvilfet ved ünderjordiſte Gange 
flager i gorbindelfe med en uden for Byen liggende Faſt— 
ning La Capella, Indbyggernes Antal ev 25000. Mellen 
Foritæderne Gt. £eonardo og St. Antonio er en med man— 
ge Boder befat Plads, hvov den i de Egne berømte Bar— 
thalomæusmeffe holdes, dev varer i 14 Dage. Stadens 
Handel med Silfe, Uld, Jerndarer og Viin ev betydelig. 

Bergen den vigtige Stad i Kongeriget Morge 
under 279%, 77, 23 “8. og 609, 23" 49" S. B. ved en Hab—⸗ 
bugt af Nordſoen, faldet Vaag, hav over 18000 Indb., 
en latinſt Skole, et almennyttigt Selſtab, et Seminarium 
Fridericianum, et Militairinſtitut, et Naturaliecabinet, 
Sukkerraffinaderie, Fajancefabrik, vigtig Handel med 
Bræeder, Maſter, Lægter, Brænde, Tjære, Tran, tørre 
Fiſke, Hudev. m, m. Den ligger ved det Inderſte af Havs 
bugten og et omgivet af høje nøgne Klipper, der deels tjes 
ne fil dens Forfvar. Den hav en god Havn og ſtæerk Skibs— 
fart, hvorimod Veien til Lands ev befværlig. Blandt, 
Forterne ere Bergenhuus, hvo” Kommandanten 
Dypholder fig, det mærfeligfte. — Hollandere, Engellæen— 
dere og Gvenffe komme hyppig hertil med bvad Landet 
behøver og bortføre igjen de for omtalte Produkter. Han 
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feſtederne habde i Middelalderen hev et vigtigt, Contoir og 
mange Pakhuſe. 

y 

Berghem (Gitolaus) Cen af den nederlandſke 
Skoles beromteſte Malere, var født 1624 i Harlem. Hans 
Fader, Peter fra Hatlem en middelmaagdig Kunſtner, gav 
ham den forſte Underviisning i Malerie, men Gønnen 
fortfatte fine Studier heldigt under van Goyen og Veniux. 

. Man fortæller, at han engang, forfulgt af fin Fader, 
fiyatede fil van Goyens Varkſtad, og af denne raabte berg . 
hem (fjul ham) hvoraf ban ffal have faaet. fit Vavn. 
San arbeidede med megen Iver, deels af Kjerlighed til 
Kunſten, deels for af tilfredsſtille fin Kones Gjerrigbed, 
Sun beherſtede ham gandſte og bemægtigede fig alle de 
Wenge, han fortjente. Hun boede, fortæller man, over - 

MVærfftedet og bankede med en. Stof i Gulbet, naar hun 
et hørte ham fynge og arbeide. Hans enefte Troſt var 
Kunſten, hvilfen: han helligede fig om Sommeren fra Kl. 
4 om Morgenen lige til Aften. En ualmindelig bethed 
gjorde ham Arbeidet behageligt. Øen enefte Fortrede-⸗ 
Tighed ban havde, vat af han et med Frihed kunde tilfredg- 
file fin Lyſt til Kobberſtykker. Herfor nødtes han ofte at 
laaue Penge af fine Diſeiple og for igjen at betale den, 
maatte han ffuffe fin Kone t Henſeende til Maleriernes 
Øriis. Waa Denne Maade fif han en fjor Samling, fem 

efter hans Død blev meget dyrt betale. Berghems Arbei— 

der have en let og munter Maneer, en henrivende Colorit 

øg naturlige, men tillige geniale Grupper, Uagtet han 

for det melle opholdt fig paa fit Verkſted, havde han dog 

van Slottet Benthem lært at fjende Naturen; og uagtet 
hans ſmage Feil, maae man ſatte ham blandt de ſtorſte 
Yandfabsmalere, Han døde. 1683 i Harlem, Carl Du— 
jardin og Glauber vare hans Difciple. Paa en 
Mustion efter Banqueren V. de Smith i Amſterdam 1810 
folgtes 4 af Berghems Malerier, for 800, 1000, 1625 og 
2500. bollandſte Gylden. 

Bergman (Torbern) en ſtor vente Naturforſter 
ogs Chemifer vat foot 1735 den zode Martd i Cathrineberg 

i Beftgothland, Mod fin Families Ønffe og efter mange 
Vanfkeligheder opofrede ban fig gandfke til Videnfkaberne 

øg vafte den berømte Linnses Opmærffomhed'paa fig ved 
fine Kundſtaber, Virkſomhed, SFarpfindighed og Opda⸗ 

gelſer. J Aaret 1761 blev han Profeſſor ĩ Naturphiloſo⸗ 

yhie og Mathematik i Upſal. Da den beromte Wallerius, 
Profeſſor 1 Chemie og Mineralogie føgte og erholdt fin Af⸗ 
feed, meldte Bergman fig til bans Plads, Dans Medſo— 

gende beffyldte ham for at han Jutet forſtod af denne 
Gjenfand, da ban aldrig Havde ſtrevet noget over den. 
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For at giendrive dem indſluttede han fig nogen Tid i fle 
Laboratofium og fremkom med en Afhandling over Alu— 
nené Fabrikation, der endnu gjelder for et Hovedvark. 
Han blev derpaa Profeſſor i Chemien og gjorde vigtige Ops 

dagelſer. Han opfandt, Tilberedelfen af kunſtigt Mineral: 
vand og opdagede i def mineralfe Band fvovlet Vandſtof⸗ 

gas. Ved ham lærte, man af indfee, at en chemiſk Sam: 
menfætning var Migeralogiens Grundlag, Han udgav en 
Clasſification af. Miniralierne, hvori Hobedafdelingerne 
ere gjorte efter deres chemiſte Natur og Underafdelingerne 
efter deres udvortes Gorm, Bergman nød fit Fadrene— 
lands og hele Europas Agtelſe, erholdt Vaſaordenen og 
blev faldet tif Berlin af. Frederif den fore, wen afflog 
dette Tilbud. Gvæffet ved fin overordentlige Flid døde 
han i fit 49 Aar 1784, 

Beril, meeſt befjendt under Navnet Aquamarin, 
ev en gjennemfigtig Ædelftcen af føegron; Farve. Øen er 
guaetig tig og den blodeſte og letteſte blandt Wdelſtenene. 
Den taber fin Farve, der udglor dens ſtorſte Skjonhed, i 
Ilden og fmelter, Der gibes orientale, ſom faaes i Ofts 
indien, paa Ceylon ( Pegu, Camboja 26, oceidentalfke, 
fom findes i Gebmen, Gdlefien og Sachſen, og de ſachſi— 
ffe eve ofte ſtjonnere end de indiſte. 

Gering eller Beering, født i Horfens i Ihland, 
erhvervede. fig tidligt Navn af en duelig Soemand, hvor— 
for Veter den ftore tog bam i Tjenefie. Gan udmærfede 
fig fom Lieutenant og Kapitain i Sokrigen mod Gverrig 
cu hand uforfærdede Mod og Talenter Fafgede ham den 
Ære af vælges til Anfører ved en Opdagelſesreiſe i Hadet 
ved Kamfdatfa. Fra en Reiſe i Aaret 1728 fjendte man 
de nordlige Koſter af denne føre Halvoe og vidfte at Aſten 
iffe hængte ſammen med Amerika, men om de ligeoverfor 
Kamſchatka liggende Kyſter vare Dele af det faſte Land 
eller Øer, det vidfte man ikke og det fulde Bering under 
føge, Den ade Juni 17414 lob han ud med to Skibe og lan— 
dede ved den nordveftlige Kyſt af Amerika mellem den. 5% 
eg 60 ? I. B. Men Storme og Sogdomme bindrede 
ham t at fortfætte fine Opdagelfer og han blev, benfaftet 
paa en øde Pe, der fører hans Navn. Snee og Jis bes 
dekkede dette ufelfabelige Land, hvor Bering blev fug og 
Døde den 8 Dec. 17417. . Man har hædret hang Minde ved 
af falde Stredet mellem Afien og America efter ham (det 
heder og Anian). Cook har fiden noiere underføgt det. 

Berkeley (Berkley, Georg)Ren Yrlænder, fodt 
1684 i Kilerin, fremtraadde alerede i fit. zode Aar fon 
Skribent med almindeligt Bifald. Dans forfjellige phi⸗ 



336 , Ber 

Iofopbiffe oa mathemathiſke Skrifter vidne om Forfattes 
rens Skarpſindighed. Som Hovinefter for en ung Engels 
fænder og fon Geſandtfkabsſekreteer beføgte han Italien 
vg Fraukerig og kom i Paris til Peter Mallehranche, der 
—* var befkſeftiget med at tilberede fig en Drik mod en Bryſt⸗ 
eder, De kom fil at fale om Berkeleys philoſophiſte Gy: 

frem, og. Mallebranche blev faa hidfig, at Feberen tog ” 
Oberhaand og han bøde fort derpaa, Et uventet Tilfæl- 
pe foragede Berkeleys Formuesomſtendigheder betydeligt, 
Ved Swift vav ban bleben befjendt med Miſtres Van—⸗ 
homerigh, den beromte Vaneſſa, der er faa hekjendt 
af fint Kierlighed til Swift. Da denne Dame fik af vide at 
Omwift var gift med Miſtres Johnſon, forandrede bun fit 
Teſtainente, hovri hun havde indført ham til Arving og tes. 
ſtamenterede nu fin hele Formue. tik Cen af fine Glægtnine« 
ge oa Berkeley. Paa denne Tid beſtjeftigede Berke— 
key fig med en Plans Udførelfe, ſom han i Forveien havde 
gjort bekſendt ved et Skrift; TorTag til de vilde Amert⸗ 
kaners Omvendelfe- fif Ehriſtendommen ved at anlægge er 
færeaitfralt paa de bermudiſke Øer, Han vafte herved en. 
faadan Entbufiasme, at de mee anſeete Perſoner aabnes 
been GubdfEriptien, og Berkeley begav" fig med flere" til 
Rhodeisland før at træffe de nødvendige Foranſtaltninger. 
Da han et fe den Underſtottelſe Parlementet havde lovet 
ham, ſaae han fig nødt til at vende — efter at bange 
tilbragt 7 Har i Amerika, tilfat em betydelig deel af fin 
Formue og felv afflaaet et Erkebiſſedomme, ſom Kongen 
havde-tilbudet ham. Han forfattede en Mængde Sktritter 
af philoſophiſk, religioſt, og ſtatiſtiſt Indhold, hvorved 
han vandt Regjeringens Yndeſt og fik fordeelagtige Tilbud, 
ſom han dog afſtog for at man et ffulde troe, han for es 
Fønntnig havde fkrebet til Regjeringens Fordeel. J hans 
gode Hav blev han overfalden af Nervekolik, hvorfra ban 
ſogte at befvie fig ved Brugen af Theevand; han fEren 
fo Afhandlinger om Brugen heraf. Diffe vare hans ſidſte 
Arbeider, da han bøde pludfeligt i Aaret 1753, ſom man 
froer-af en Polypei Hjerter; Berkeley var en 6 de ſſeſte 
Videnſtaber bevandret Mand, og desuden agtet af alle, 
ſom kjendte ham for fin fortræffelige moralſte Charaeteer; 
hvorfor Pope, hans befandige Ven, fagde om ham, ban 
RR enhder Dyd under Jorden (every virtue under hea- 

Berlichingen (åg eller Gotfred) med Jern- 
haanden, født 1 Jarthauſen, var en tapper Ridder fra 
Middelalderen. Han blev opdragen af fin Fætter, Con» 
rad von Berlichingen, ſom han ledſagede til Rigédagen ii 
Worms 1495. Goͤtz traadde i Churfyrſt Frederik af Bran⸗ 
denburge Armee, tjente ſiden Churfyrgen- af Bayern i 
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vigen mod Pfalz, og, då ham f denne Krig miftede fi 
: Fris [od ban fig: gjøre en af Jern, hvoraf han fif fit Til 
I LAN 

ba 

fig ligeſaamegen Agtelſe ved 
han underføttede Hertug Ulrich a 

vn. Han traf fia nu tilbage til fir Slot, ” hver han kom 
i Gtrid med fine Naboer og — i aabenbar Feide, hyore 

ii gjorde fig frygter ved fin Tapperhed; men erhvervede 
n jevne Trofaſthed. Da 
; Wårtemberg mod det 

ſchwabiſke Forbund, blev han 1522 fagen til Fange,'eg 
—R——— var fordreven af fine Lande, maatte han 

! felv fri øbe fig for en Loſepenge af to tufinde &loring, 
Bed Bondekrigens Udbrud nodte Oprørerne ham tit at an— 

ho 
San døde den 
fe 

fore dem, men efter 4 Uger blev ban igjen fangen og er— 
[dt fun fin Aribed ved af Tove fuldkommen Wvirffombhed, 

3 Juli 156% Man bar en Levrnetsbeftribel⸗ 
af ham felv, dev anden Gang er udfommet : Nirnberg 

7754 &. med Anmarkninger, Denne Bog indeholder ef fors 
træfeligt Skilderie af Middelalderens ſelſtabelige Liv og 
Séder og har givet Goͤthe Stof til det ypperlige Skueſpu 
& dg von Berliehingen, der mefterlig fremſtil— 
É: faavel Heltens Gedrifter og Sindelag, ſom hiin Tidg 

Reſidensſtad i Mittelmark i Brandenburg, ved Spree, er 

ilſtand og Gæder, 

Berhin, det hele preusſiſte Monarkies Hoved⸗ og 

een af de ſtorſte og ſtjouneſte Staͤder i Europa. Dens Om— 
fang er omtreut all Miil, den bar ſtjonne og lange Gas 

» der, prægtige Paladſer, Kirker oa andre Bogninger. 
ran tæller 15 Porte, 33: Kirker af forFjellige Religions— 
pa rtigr, 6225 Huſe, 155128 Yndig foruden det Militaire, 
268 Gader og Madſe eg 36 Broer, Fra 15 Ost, 1810 hav 
B 
fel 

erlin et Univerſitet, adffillige Kunſtakademier, fortræf« 
ige Bibliotheker og en Menade duelige Mænd 4 alfe Biz 

denſtabernes Fag. Des Gtæder, hvoraf Berlin beſtagen 
ere 1) det egentlige Berlin, bygget 1163 af 
M arkgrebe Albrecht der Baͤr; 2Coln ander Spree 
var fordum en egen Stad; den indflutteg af Gvrec og fan 
betragteg. fom en HBe; Frederiehswerder— 
anlagt af Frederich Vilhelin den ſtore. 4) Dorothéea— 
cer VBeuftadt Cefter den ſidſt afdode Dronning Fal« 
bet Loviſeſtad, anlagt øf Churførfte Friderit Bilbefm og 
ppraldt efter hans Gemalinde). Her er den berømte Lin— 
bcallee, fom er 4000 Fod lang og 160 Fod bred og tjeuer 
B erlinerne til Spadferepladd; desuden findes her Dyres 
haven med mange Gpadferegange, Alleer og Labyrinther. 
5Srederiksſtadenn svergager de andre Stor— 
velfe og cv anlagt af Churfyrſt Frederik 3die. Til Ber— 

bu 

" Tin Mærfværdigheder hore det fongelige Slot, den tange 
Beoe med Churfyri Frederig Vilhelms Bledſtotte, Tois, 

ſet, gen øf de fFjonneke Øugninger i Europa, Gitthu— 
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ſet, det kongelige Ridderakademie, Garniſonskirken med 
en Mengde erobrede Faner og adſtillige beromte Generas 
lers Billeder, Invalidehuſet, bygget af Frederik 2, 
det prægtige Operahuus; def nye Vibliothek, Porcel— 

V fainfabrifen, Bifhelmspladfen med 5 Marmorbilledfots 
ter af Schwerin, Keith, Seidlitz, Winterfeld og Zie—⸗ 
then; den franfe Kirke, det fongelige Bidenffabers Ma— 
demie, det kongelige medieinſte chirurgiſkte Collegium 
og Gymnaſierne. Blandt Samlingerne udmerke fig 
Kunſt⸗ og Naturaliekammeret, den fongelige Malerieſam— 
ling paa Slottet, Bet fongelige Mynteabinet, det konge⸗ 
lige- og dermed forbundne ſpanheimſte Bibliothek. Berlin 
ligger. i en flet Egn, og Uarfagem hevtil ev den, at, da Hol— 
lands Zæmninger bleve i def 12 Aarhundred frygtelig gien⸗ 
nembrudte af Havet, fugtede en Mengde Nederlendere 
til Brandenburg og valgte fil deres Opholdſted Sumperne 
ved Spree, ber havde nogen Lighed med de Egne, de havde. 
forfadt og byggede der Coͤln eller Yfablftadt, Endnu i det 
I6de Aarbundred gif Hoffolfene paa Stylter til den chur, 
fyrſtelige Burg, 

Berline, et Slags Kisretoi, der bar fit Pavn af 
Staden Berlin og blev opfundet af Philip Chieſe fra Orane 
ger. Hofcabaleer, Generalqbarteermeſter og forſte Archi— 
tekt hos Frederik Wilhelm den ſtore. Churfyeſten befa— 
fede ham at bringe et Spænd Heſte fra de preusſiſke Stut— 
ferier ſom Forgring til Frankerig; Chieſe lod fig efter. fin 
egen Opfindelfe indvette en begvem Reiſevogn, der fandt 
faa meget Bifald hos Jariſerne at de gjorde flige Vogne 
efter og kaldte dem Berliner. i ; 

Berlinerblaat. Heraf gives to Slags, et 
naturligt, der findes ved, Bredden af Stecfenik idet Hans 
hoserffe og et kunſtigt, der blev opfundet af 'en Farver ved 
Nabn Diesbach, da han vilde tilberede Florentiner-Lak. 
Det bar fit Nabn af Opfindelfesftedet Berlin, hvor det ſaa⸗ 
velfom i Breslau og Amſterdam tilberedes i Dertil indret— 
tede Fabrikker. : 

Bern, den. ftørfe og frugtbareſte af Schweitzer— 
cantonerne med en Hovedſtad af ſamme Navn. Alerede i 
det 1zte, Aarhundred omgav Cuno von Bubenberg det lille 
Bern med Grave og Mure. Staden tiltog og den nedre 
Adel ſegte inden dens Mure Beſtyttelſe mod den boiere 
Adels Underteykkelſer. J det 14 Aarhundred indgik Ade— 
len tilligemed Endeel Gtæder, det vare misundelige over 
Berns Magt, en Forbindelſe for at ødelægge Staden og 
bragte em veludruftet Hær paa Benene af 18000 Mand ; 
Bernerne rykkede ud, anførte af Rudolph von Er⸗ 

2 
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Lach om Midnat den 21 Juni 1339 og floge den 3 Gange 
ftærfere Finde aldeles ved Laupen. Derpaa tiltraadde 
Bern 1353 Schweizernes evige Forbund , Bern udvidede 
fit Difritt betydeligt deels ved Erobring, deels ved Kleb 
pg antog 1523 Zwinglis Kirkeforbedring. Y en Krig mod 
Hertugen af Gawvoyen erobrede Bernerne Waadtland og 
lode landet regjere ved Fogder. J Aaret 1798 den s Marts 
ryffede 30000 Franſtmend imod Bern; vel gif en Hær 
af 18000 Berner og 8000 andre Forbundstropper imod dem, 
men traf fig i Forvirring tilbage og myrdede endog paa 
Tilbagetoget deres Unfører, hvorpaa Bern maatte gabne 
fine Porte for de Franſte, miffede en ſtor Deel af fine Be— 
fiddeljer og fif en noget forandret Regieringsform. Det 
hele Canton indeholder omtrent 176 OD Mile med 215,311 
Menneffer; det har Korn, men ci nof; i de biergige Eghe 
er Quggavblen vigtig, og der udfores faavel Ovæg ſom SF 
og tillige Manufacturvarer. — Bern, Cantonets Hovedſtad, 
ligger ved Aar og bar 12000 Indbe, tre lange og brede Ho— 
vedgader. J Muͤnſter ere nøgle og 40 Faner ophængte, 
ſom Schweitzerne fratoge Hertug Carl den driftige 1 Slaget 
ved Murten den 22 Juli 1476, Bern har et afadenif 
Gymnaſium, et anſeeligt Stadsbibliothek, et Antiquitet- el— 
ler Mynteabinet, et lærd bekonomiſk Selffab og et velfor— 
ſynet Teihuus. Øer gives Manufacturer af Klæde, Sil- 
feflor, Lærreder desuden gæder og Uhrfabriker m. m. 

Bernadotte (fee Carl Johan). 

Bernard (Pierre Joſebb) en franf Digter, Go 
af en. Billedhugger, født i Grenoble 1710 død i Paris 
1775. J Uaret 1771 tabte han ved et Slag Hukommelſe 
og Ydeeforbindelfe.og blev i denne Tilſtand til fin Ded. J 
Aaret 1737 bavde han bragt Operaen Caffor og Vollur 
paa Skuepladſen; den roſes af Kjendere fom et Meſterſtyk— 
fe i lyriſt Dramatik. Man har og et Digt Phroſine og 
Melidor af ham, ſaavelſom Part d'aimer, der dog førf uds - 
kom efter hans Død. 

Bernhard (den hellige) født togt i Fontaine & 
Burgund og 1115 føre Abbed i Ciſterzienſer Kloſteret 
Clairvaux ved Langres i Champagne, var ei mindre ftor 
blandt Munkene end Gregor den 7de blandt Paverne, Be— 
gavet med udmærfede Egenſkaber, blandt dem en henris 
vende Veltalenhed og ved fit Levnéts ftrænge Hellighed ſag— 
velfom en Mængde Under, man tillagde ham opbeiet over 
fin Tids Clexus, ſyntes han fremfor andre faldet til Her— 
fEer over Kirken. Han varen Fiende af udvortes Giands, 
og forſmaaede Titelen af den. Magt han vilde nage, hodr⸗ 
for ban afflog alle Forfremmelſer i Kirken og bles ſtedſe 
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Abbed af fif elffede Jeruſalem, ſem han pleiede af kalde 
Claitvauyr,. men tillige i al fin Yomyghed den frimo⸗ 
digſte Dadler af Geiſtligheden, Pavernes Raadgéiver, 
Voldgiftsmand mellem Fyrſter og Biffopper, og hang Stem— 
me gjalt paa Concilierne fom em guddommelige Hans 
ſtrenge Orthodoxie og vel undertiden foærmende, men dog 
ftedfe praetiſkt Chriſtendom fordrende Myſtik var en Mob> 
bægt mod de ſtolaſtiſte Philoſophers folde Spekulation øg 
Dialektik; dog fan man et billige hang Haardhed imod A— 
helatd. og Gilbert af Porree. Almindelig agtet og fryge 
tet dode Bernhard 1153 og blev 1174 canoniſeret af Aler⸗ 
ander den zdie. Den catholffe Kirke regner ham blandt 
de Hellige af forſte Rang og hans Homilier fkattes endog af 
Vroteſtanter, og Luther figer om ham: Har der nogen— 
finde veret en ſand gudfrygtig og. from Munk, faa var det 
St. Bernhard, fom Jeg fætter over alle Munke pag Jor— 
den og hvis Lige. Yeg aldrig bar hørt -tale om. Clairvauy 
blev ved ham beremt over hele Verden: man valgte blandt 
hans Munfe en Mængde. Bikopper og Abbedet. Alfons 
den iſte i Portugal gav fit Rige dette Kloſter til Lehn 1143, 
hvorfor Munkene i ſamme efter Kong Sebaſtians Død frem⸗ 
kom med Fordringer derpaa. J det 13de Aaxhundred havs 
de de alerede goo0 Filialkloſtre £ alle Chriſtenhedens Lande, 
eg, hvorvel Munfene i dige Kleſtre almindelig beholdt 
Ravnet Ciſterzienſer, kaldte man dem dog efter deres anden 
Stifter Bernhardimer. 

Bernhard, Hertug af Weimar, Een af de ſtorſte 
Feltherrer i Tredivegarskrigen, var født den 6te Auguſt 
1604 bg kom tidlig iKrigstſeneſte. Han var i pfaltziſk, ba⸗ 
den, hollandſt eg danſk Tjeneſte og traadde endelig ſom 
Generalmajor 1637 i ſpenſt Tjeneſte. Hart erobrede. fort 
Wuͤrzburg og den 29 Dec. ſamme Sar Mannheim véd em 
Krigsliſt, fad han ci tabte cen eneſte Mand. Det følgende 
Aar trængte han frem i SØmaben, var mic ben 24de Aug. 
ved Stormen vad Wallenſteins Leier ved Nuͤrnberg og bavs 
de derpaa adſkillige Fegtninger med Wallenſteins Armee, 
Meeſt udmærfede han fig I Slaget ved Luͤßzen (6Oct. 16327; 
hvor Guftav Adolph faldt og Hertug Bernhard førte de 
Svenſte fil Seiſeren. Derpaa fortfatte, han fine Erobrin— 
gev i Frauken og Bayern med megen Lykke. Men hans 
alt for fore Hidſtghed bragte | Maret 1634 den ſpenſke Ar⸗ 
mee itor Fare. Erkehertug Ferdinand havde faaet Com— 
mandoen i den myrdede Wallenfteins Sted, havde modta— 
get betydelig Forffrærmtyg og beleivede Noͤrdlingen. De— 
Sbenfke rykkede frem tif Stadens Undſetning; nogle Ge— 
netaler raadede iBetragtning af Fiendens Overlegenhed 
fil af man ſtulde oppebie et Korps, ſom ſkulde fode til de 
Gvenffe, men Bernhard felv med flere Generaler anſage 
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Det. ſot' unedvendiat. Man'angreb derfor de ReiferTige ben 24 
Hug, 1634 ved Noͤrdlingen, og de Syenſte vandt ogſaa paa 
den Dag Geiren. en, da laget forenyedes næfte 

ags lede de et ſtort Nederlag, og Hertugen, fom var i 
are for af blive fangen ; tabte fin hele &Sagage. Kun den 
enſte Kantslee Oxenſtjerne vidſte af afvende de ulntfeligé 
ølger af dette Slag. ved en noiere Forbindelſe med Fran— 
evig,  Forftærtet' ved franſke Tropper, fortfatte Bern⸗ 
parv pad nne. fine Erobringet i Tydffland nogen Tid; men,, 

hans Tropper af Mangel paa Sold og fevnetsmidler, 
begyndte nt yttre Misfornøielfe og ſpakkedes ved Gygdom« - 
me, traf han fig tilbage til Elſas. Ved Slutningen af 
taret 1635 begyndte Bernhard at træde i Underhand inger 
med Kongen af Frankerig og gjorde desaarfay felv en Rei— 
fe til Paris. Han ffal have 8 fig Umage for Stathol⸗ 
derffabet i Elfas, ogſag af Ridelieu faaet Daab derom; 
men hans Ophold t Parig, hoor man forrefen behandlede 
am med megen Agtelſe, vakte gjenfidig Mistillid Det 
oues vift, at Hertugen har havt den Plan, endog mod Ri- 
chelieus Billie at. fætte fig i Beſiddelſe ak Elſas. Har 
rykkede derfor frem medfin Armee, bemægtigede fig Zabern 
i Elſas, udbredede fig i Lothringen og Burgund og log dé 
Keiſerlige tilbage i nogle Zægtninger. J Begyndelfen af 

det følgende Aar gif han over Rhinen og begyndte Belei⸗ 
" tingen for-Rheinfelden. Keiſeren ſendte Foſtningen em 
Armee fil Undſetning, men Bernhard flog den aldeles den 
arde Febr. 1638 og Zeſtulngen maatte faa Uger efter over— 
give fig) For åt Hertugen funde holde fig i Elſas, var 
Fæfningen Breiſach ved Rhinen ham nødvendig. … Keilfe— 
ten fendte to Armeer for at undſotte Breiſach, mén Beru— 
hard flog den. ene efter den anden, og Feſtningen overgav 
fig den zdie Dec. efter en tapper Modſtand. Nu vår Her» 
tugen ſikkret i Beſſddelſen af Elſas og han vifte ved flere 
Forholdsregler, at han havde | Ginde at sforfvare dette 
Land ſaavelſom Breiſach felv imod Frankerig. Han be— 

ſatte alle erobrede Steder med tydfke Tropper og lod (Mad 
en Mynt med det ſachfiſte og breiſachſiſke Vaaben. For— 
geves tilbod Richelien at Der tilligemed de tydſte Trobper 
ulde lægges et lige eller end ftærfeve Untal frante Trep⸗ 

per i Breiſach; Hertugen afflog faavel dette Tilbud; font 
en Indbydelſe til Paris eg Giftermaalet med en Nieee 
af Cardinal Richelieu, og erklærede at det førfte hindrede 
Forretninger og Sygdom-ham i, det fidfte var ef ſtands— 
mæsſigt. Det er meer end ſandſynligt, at Richelieu efter 
dette hav anvendt hemmelige Midler for at befrie Franke— 
rig fra denne Naboe. Pludſelig faldt Bernhard i en 
Sogdom, der tog faa hurtig til, at den sendte hans Helte— 
liv, den 8de Gult 1639. De fleffe ſamtidige Skribenter 
formode, af Nidelieu bar fadet ham forgive ved en genue— 
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ſiſk Lege; Hertugen felv tvivlede ei om at han havde fadet 
Gift. "Med. Ynde i fin Opiørfel forbandt han Zorkand, 
Tapperhed og en Sjelsſtyrke, der ci kunde ryſtes ved Uheld. 
Dans enefte Feil var hans alt for ſtor Hidfighed, der un= 
dertiden fotledede ham til et nokſom oberlagde Handlinger. 

Bernhardsbjerget (cdet fore St.) haver ſig 
mellem Valais og Dalen Aofa til em Hside af 7732 pariſer 
god. Paa dets hoieſte Spidfe ev Grændfen melem. Wallis 
dg Remont. , Over det gaaer Veien fra Genferføen igjen⸗ 
nem Wallis til Dalen: Aofta og det Viemonteſſiſke Nabnet 
har det af en favonif' Adelsmand, Bernhard af 
Menthon, der ledede fra 923 til 1008, og har foreviget 
fig i Religionens Aarboger ved fin apofolife Iber og ét 
Menneſtehedens Aarboger ved to Anlæg, hvori de Reiſende 
finde Midler. mod de Farer, fom de ere udfatte for ved Over— 
gången over Alperne om Vinteren. Rort af den Nod, 
ſom de franſte og tydſke Pilegrimme maatte udffaae, naar 
de valfarte til Rom til de hellige Apoſtlers Grave, kom 
han paa den Tanke, paa Alpernes Top at bygge to Hoſpi— 
talev til deres Modtagelfe, det ene paa Mont Joux, 
hvor der før ſtod et Jupiters Tempel, det andet paa den 
oͤver de greſte Alber førende Bel, påa bet Sted ſom faldtes 
Colonme You af em Steenſtotte, fom man vige af— 
udiſk Tilhedeſſe. Den af hellig Jver befjejede Bernhard 
—9 Indbyggerne i diſſe vilde Egne fra deres Obertroe, 
kuldkaſtede Skttten og Templet og opbyggede af deres Ruiz 
ner de to Hoſpitier, der endnu efter ham kaldes det ſtore 
og file Sf. Bernhard. Han betroede Omſorgen for diſſe 
Indretninger til Auguſtinerordenens Munke, hvilke i ben 
fromme Stifters Aand, med næften exempellss Gelvopof= 
relſe øvede den ædelmodigfte Gieſtfrihed mod Reiſende ind⸗ 
til Carl Cmanuel Den zdies Tid. Denne Konge fom £ 
Strid med Schweizercantonerne om Udnævnelfen af Grov» 
ſten, inddrog Godferne og overgav Beſtyrelſen til andre 
Geiflige, der med lige Fromhed, Menneſtekjerlighed og 
Zrofab håbe rygtet deres Kald. Opholdet paa denne sde 
Hoide, det hoieſte beboede Punkt i Europa, ér frygteligt. 
Der herſter en evig Vinter, forgjeves ſoger man Tree el⸗ 
ler Buſk, der findes ei engang et Græsfraae; Sneens 
Glands blender Vandrerens Hie. Heltemodig ér viſt nok 
de Geiſtliges Jver og Opofrelſe, ſom her forene fig for at 
biſtaae dem, der behøve deres Hielp. Retop paa de Dage 
da de ſkrokkeligſte Sneebveir raſe, begive de fig paa Veien 
med deres kroe Hunde. for at opſpore Forulykkede og anvende 

Midler til deres Redning. — Er ingen Redning muelig, 
bringes Liget til Gravhvelvingen, hvor det bliver liggende 
paa ef Bord indtil en nye Vandrer kommer. Da tages det 

4 
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boet og ſtiles ved Veggen hos de andre Bøde, hvis For⸗ 
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raͤadnelfe formedelſt den ſterke Froſt gaaer faa langſomt 
for. fig, af de Døde ofte efter Aars Forløb ere gjenkſendte 
af deres Benner. Bed Gravhvalvingen er en Kirtfzaard, 

"hvor de Dødes Been henlægges, naar Hvælviligen bliver 
For fuld. Rundt om Hoſpitiet ere blot nøgne Klipper uden 
et Jordlag. De Dades Begravelſe er altfaaumuelig, 
Kirken findes Deſſaixs Minde: han faldt i Slaget ved Ma— 
rengo og bragtes-død tilbage til St. Bernhard, hvorover 

» Han nylig bar gaaet med fih Hør, Den førfte Conful hav— 
de befalet at balſamere ham og anviſe ham et Hvilefted paa 
de høie evige Alper,  Marmormindet foreftiller i halv op— 
ophøjer Arbeid, hvorledes Deffair faaret falder fra Heften. 
i Armene paa fin Adjutant le Brun, Paa Kloſtertrappen 
ſtaager hans Billedftotte af Marmor, j 

erni (Franceſco), Cen af de berømtefte italien— 
ſke Digtere i det 16 Aarhundred. "Han var født i Toſca— 
na af en adelig men fattig Familie og kom tidligt til Flos 
rents og begav fig i fit 19de Aar til Rom til fin Slægtning 
Cardinal Bibiena, der fom hån ſelv ſagde, hverken gjor— 
de ham Ondt eller Godt. Han blev-nødt tilat tage Tje— 
nefte ſom Sebreteer hos Ghiberti, Biſtop af Verona 
og for at kunne være iſtand til at nyde Godt af Bijkoppens 
Ynven traadde han i den geiſtlige Stand. Men Prælaten 

» Fandt Berni for lyftig. J Rom havde Endeel unge Geifts 
lige forenet fig i ef Selſtab, hvor de morede fig ved Viin og 
Lyftighed, fang og fpottede over de alvorligfte Ting. Bernis 
Vers vare blandt dem alle de bedſte og meeft originale, 
Han var i Rom 1527, da Bourbons Tropper udplyndrede 

. Staden og miftede véd den Leilighed fin hele Eiendom. 
Han gjorde derpaa adſtillige Reiſer med Ghiberti; men, 
træt af attjene, begav han fig til Florents, hvor han hav— 
de'et Canonicat, for af leve deraf t anſtendig Uafhængigs" 
hed. Hans Omgang med de Store fatte ham i en farlig 
Stilling, der endog koſtede ham Livet. Alerander af Me— 
dicis, dengang Hertug af Florents, var i aabenbar Uven— 
ſkab med Cardinal Hippolyt af Medicis. Berni var beg— 
ges Ven og fortrolig med begge, åt det er uviſt, hvo af 
dem der førft gjorde ham det Forſtag at forgive den anden«. 
Det er beviift, at Cardinalen døde 1535 af Gift, og Berni 

. bøde den 26 Juli 1536 fom man forſikkrer Ligeledes af Gift; 
Begges Død tilſkrives Alexander af Medicis. — Berni er 
udmærtet i det Burleſtez I fine Satirer forener han Ho— 
ratſes Fiinhed med Juvenals Bitterhed. Man mage dadle 
den høie Grad af Overgivenhed, der finder Sted i hans 
Vers, hvilfen dog lader fig noget undffylde derved, af han 

” egentlig fun ſkrev dem for fine Wenner, Mærkeligt er det, 
at. den. beundringsværdige Lethed, ſom udmærter bang 

v 
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BVærfer, var Frugten af ſtor Anſtrengelſe, ogat han flere 
Gange forandrede, ſtrog ud og omarbeidede næften alle fine 
Vers. Man figer det ſamme om Arioſt, og dog er det diſſe 
to italienſke Digtere, hvis Vers ere meeft flydende og let— 
te. Gerni fÉrev og def latinfe Sprog meget reent 
va forſtod godt Greſt. Hans fortrinligſte Værker ere hans 
Rime burtefcire øg hans Orlando inamorato composto gia 
dal Sig, Boiardo et ora rifatto tutto di nuovo da M. Er. Ber- 
ni. — Man maae ei forverle denne Digter med Grev Frans 
cefco Berni, fød 1610 og død 1693, ſom har forfattet 11 
Dramaer og adTillige lyriſke Digte, 

Bernier, født 1764 i Daon i Anjou af ringe For— 
ældre, udmærkede fig ved fin Flid i Gymnafiet i Angers og 
erhvervede fig fiden megen Anſeelſe ſom Præft i St, Laud. 
Ved Revolutionens Udbrud vægrede han fig ved at gjøre 
den Eed, fom man forlangte af Geiſtligheden: dog flap 
han for Deportation, ſom var den Straf man 1792 fulds 
førte over de Preſter, der ei havte gjort Eeden. Da 
Vendeekrigen udbrød i Marts 1793 begav han fig til Anjou— 
Armeen, hvor han blev modtaget fom cm ivrig og duelig 
Zithænger af den gamle Forfatning." Da Vendeerne havde 
tilfægtet fig nogle ' Fordele, nedſattes en Overret for at 
gjenoprette et Skin af Orden, og Bernier erholdt en Plads 

…Tbenne Ret. Han fik fnart en overordentlig Overvægt , 
hvortil hans heftig henrivende Prætener ei lidet bidroge, 
Dog paa engang begyndte man af betragte ham fra en an⸗ 
den Synspunkt øg troede i hans Opførfel at finde en Herz 
ſkeſyge, der vilde underkaſte fig den hele Styrelſe. Saa— 
ledes tabte Bernier noget af den Anſeelſe, han havde havt, 
Efterat Vendeerne gandſke vare adfplittede i Nederlaget 
ved Savenay opholdt Bernier fig i Bretagne, hvor han 
føgte at ophidſe Indbyggerne fil flørre Anſtrengelſer. Da" 
dette ei lykkedes ham, vendte han under mange Farer tils 
bage. over Loire og ankom tilden Armee, ſon Stoflet. 

. anførte, " Denne, en raae og uvidende Mand, lod figt, ; 
alle fine Foretagender lede af Bernier, der udftævede 
Proclamationer og førte Brevverlingen med Emigranter— 
ne og de fremmede Hoffer. Da Anførerne for Vendeears 
meen fandt det overeensſtemmende med deres Plan af fruts 
te Fred, udkaſtede Bernier Fredsbetingelſerne. Ch.as 
rette brød Freden, hvilken Bernier lod ſom han vilde 
holde og havde en Saͤmmenkomſt med General Hoche, 
hvori han faaledes indtog denne General at han foreflog 
Regjeringen Bernier til at bilægge Stridighederne 1 
Vendee. Dog varede det ikke længe før han tog Maſten 
af, men Republikens Armeer vare heldise, og ſaavel 
Stcflet fom Bernier maatte flygte. Bernier havde be— 
filt Stoflet til fig i et Meierie ben 25 Febr, 1796, men 
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fil Nys om en foreſtagende Fare og began fig bort. Stof—⸗ 
let kom, blev fangen af Republikanerne og fort derpaa 
henrettet. Da Napoleon havde pagataget fig: Regjeringen 
i Frankerig, fremtraadde Bernier ſom Repræfentant for 
Vendeerne og forſtod at. give fig en ſaadan Mine af Vigtige 
hev, at man udbad fig hans "Raad. - Siden valgtes har, 
med Flere ſom Befuldmægtiget for at underhandle med de 
pavelige Gefandter om Concordatet; blev derpaa valgt 
til Giffop af Orleans og førtermod al Forventning et fromt 
og ſimpelt Liv og blev elffet-og agtet af alle fine Undergiv— 
ne. PaaenReife til Paris 1806 ftrar efter fin Ankomſt 
tildenne Stad dødehan den iſte Oct. Han ſtal være For» 
fatter og Komponiſt af reveil des Vendeens og tillige have 
firevet en Hiftorie om Vendee, ſom -han brændte før fin 
Des. ' 

Bernini (Giovanni Lorenzo), kaldet Chevalier 
Bernini, en berømt italienſt Kunſtner, hvilken hans Game 
tidige prife fom den Tids Michael Angelo, da han udmære 
kede fig baade fom Maler, Billedhugger og Architect i em 
fortsinlig Grad. Ligeſaa riig paa Raturgaver fom begun— 
ftiget af Omſtendigheder, hævede han fig over Kunftens 
Regler og dannede fig en vis let Maneer, hvis Feil han 
bedæffede med en faa glimrende Fernis, af han blændes 
de Mængdens Mine, Hans Fader Pietro Bernini var 
gaaet fra &ofcana til Mom, hvor han ftuderede Maler: og 
Billedhuggerfunften; fra Rom begav han fig til Neapolis, 
hvor hans Søn Giovanni fom til Verden 1598, Fra de 
tidligfte Lar. vifte han ſerdeles Anlæg til Kunſterne og ud⸗ 
førte i fit 8de Aaret Barnehoved i Marmor, der betrage 
tedes fom et Under, "For at udvikle hans heldige Naturgas 
ver begav Faderen fig fil Rom, hvor Paven fom havde 
hørt tale om Ynglingens overordentlige Talenter overdrog 
Cardinal Maffeo Barberini at veilede ham. 
Lan var endnu ſei 18 Aar, da han udarbeidede en Apollo 
og Daphne i Marmor: et Meſterverk i Wnde og Udførelfe. 
Da han ſaaeldenne Gruppe igjen ved Slutningen af fit 
Liv, tilftod han, at han fiden havde gjort liden Fremgang. 
Den høiefte Lykke og Anfeelfe naaede Bernini efter Gregor 
den 15des Død, da Barberini blev Pave. Denne fagde: 
„Hvis Bernini agter fig lykkelig ved i mig at fee fin Fyre 
fte, er Jeg dog mere ftolt af at han lever under mit Pon⸗ 
tificat.“ Han paatog fig adſkillige Billedhuggerarbeider 
og Paven ſikkrede ham en maanedlig Indkomſt af 300 Das 
ler. Tillige udforte han en Mængde Arbeider i Architec— 
turen, hvorfor Paven forsgede hans Gage og lod ham paa 
engang udbetale 10000 Daler, - — Hans Rygte üdbredede 
fig ſaaledes, at Carl iſte af Engelland Ar mye at have fin 

" edge ” PÆrET 2 i w i i ses 1 



= 1846 Ber 

Statue af denne Kunſtners Haand. Han ſendke ham dets 
for tre Malerier, hvorpaa van Dyck havde afbildet ham i 
3 forffjellige Stillinger, ;hvorved Bernini fattes i Stand 
filattræjfe Auſigtets Lighed.” Kongen var - faa henrykt 
ved Modtagelſen, at han tog en Ring. af fin Finger og 
overgav den fil Berninis Afſendte med de Ord: „pryder 
Hermed den Haand, der udfører faa ffjønne Verker. Da 
hans Beſkytter, Urban 8de, døde og Innocens Io havde bes 
fteaet Paveſtolen, begyndte Misundelſen at forfølge ham, 
og man vakte Pavens Misfornøiélfeimod ham ved at fore» 
ftille denne, af Köketaarnet fom Bernini havde opfort paa 
en flet Grund ved Peterskirkens Facade, truede at falde 
ned og øjene betydelig Sfade, "hvorfor man maatte. tage 
det ned. Da Innocens lode vilde bygge en ſtjsen Fontaine 
pan Piazza nuova raadførte han fig med alle Kunjønere af 
Vigtighed, men lod fom han havde glemt Bernini. Dens 
ne leverede desuagtet en Model, hvormed Fyrſt Luvovifi 
overraſtede Paven, der nu fortrød fin Opforſel mod Ber⸗ 
nini og lod Fontainen opføre efter hans Plan. Alexander 
7de, der ogſag varen Ven af Kunfterne, yndede Bernini 
og betjente fig af hane Kunſttalent. Ogſaa Ludvig 14 vil 
de hædre Berninis Fortjenefter ved at fpørge ham til 
Raads ved Iftandfættelfen af Louvre. Bernini udkaſtede 
en Skizze, der behagede Ludvig 14de faaledes, at han ind— 
bød Bernini at komme til Paris, Gfjønt 68 Aar gammel 
reifte Bernini 1665 med fin Søn, to af fine Clevir og et 
talrigt Følge, Aldrig reiſte en Kunſtner med faamange 
Wresbeviisninger. Alle Fyrſter, gjennem hvis Stater 
han kom, oversſte ham med Forwringér og fæder. 3 
Frankerig blev han ved hver Stads Port modtaget af Mas" 
giftraten, og, da han nærmede fig Paris kom den kongelige 
Huushofmeſter ham imøde og ledſagede ham fil detpallads, 
man havde indrettet for ham. Colbert gjorde ham ſtrax 
et Beſosg i Kongens Navn, hvilken felv ventede paa ham i 
St. Germafn. Han befEjeftigede fig derpaa med Planen 
til Louvre 3Iftandfættelfe, men, da denne ei git ud paa 
mindre end at nedrive alt, ombyttede man den ſiden med 
Perraults Plan. Hvor megen Udmærtelfe, Bernini nød 
i Paris, "havde han dog nogle Ubehageligheder, der vakte 
det Hnſte hos ham at vende tilbage til Rom. Under Paas 
ud at Paven katdte ham tilbage, tog han Afſteed fra 
Kongen, "der forærede ham 10000 Daler, udſatte ham en 
Penſton af 2000 Daler og hang Søn en af-400 og låd tillige 
ham til Ære flaae en. Medaille med ben Indſtrift: Singu— 
laris in ”singulis ,1/5n9"ommibus unicus)"" Aletede i Paris 
hayde Bernini gjort Kongens Buͤſte og lovede at udarbeide 
hans colloſſale Stotte til Heſt Marmor, hvilfer Arbeide" 
han fuldendte i 4 Aar, men, da mon maaſkee ei fandt Ho— 
vedet ligt nok, gjorde man en Curtius deraf. Jen Alder 
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ef 70 Aar fuldførte Bernini ef af fine ſtjanneſte Værter, 
Ulerinder 7des Cravminde og vedblev af arbeide for fin 
Kunſt lige til fin Døt, ſom indtraf' den 28 Nov, 1680," da 
han.var 82 Aar gammel." Han blev begraven med” megen 
Pragt i Kirken St. Maria Maggiore; og efterlod fine 
BVørn en Formue af næfteven Million Daler. Bernini 
troede, man maatte hæve ſig over Regler og danne fig ét 
eget Genre. .Langi figer om ham: „Chevalier Bernini, 
en ftor Architect, men mindre duelig Billedhugger, var 
under Urban 8deſog Inocens 10 Dommer og Anordner af 
alle Arbeider i Rom. Hans Stiilblev nødvendigviis Mos 
defor alle Kunſtnere paaden Tid den varhenryttende men 
manieret iſeer i Draperierne. Hanſaabnede Bei for Egen⸗ 
find; de rigtige: Grundſatninger üdartede og man erftats 
tede dem ved falſte. I faa Aar" tog Malerkunſten en ſtjev 
Retning, ifær blandt Pietro Cortonas Efterfølgere; uog= 
le gik ſaavidt, at de endog dadlede Raphaels VBærfers ans 
bre udſtreege Naturens Efterlignelſe for unyttig.” — Gere 
nini havde mange Diſcipler, blandt: dem Pietro Bernini, 
hans Broder, Billedhugger, Architect og Mathematiker; 
Mathia Roſſi, Francois Duquernoi og Bo rronimi. 

Bernis (Franccis Joachim de Pierres, Comte de 
Lyon og Cardinal de), fod i St. Marcel d' Ardeche Aar 
1715, nedſtammede fra en gammel adelig, men af Lykken 
lidet begunſtiget Familie, hvorfor hang"Forældre be— 
ftemte ham til den geiſtlige Stand. Han kom ferſt i det 
adelige Capitel i Brioude, derfra til def endnu anſeelige— 
te i Lyon; hvorpaa ubeftemte Planer: førte ham til Paris— 
GEfterat have tilbragt nogle Aar i Seminariet Stz Sul— 
pice, traadde ham ud i Verden, Hvor en indtagende An— 
figtsdannelfe, behagelige Seder, ef muntert Sind og det, 
Talent at gjøre lette og behagelige Vers, anbefalede hamse 
De agtværdigfte Mænd yndede ham tillige for hans MRede— 
lighed og Paalidelighed, ſaa man havde Grund fil at troe, 
at;faa mange heldige Omſtendigheder ſnart vilde hæve 
Bernis fil em glimrende Lykke. Dog ſteedte der Modfatte. 
Cardinal Fleury, der ſom Premierminiſter uddeelte alle 
Naadesbeviisninger, mishagede dette noget verdslige Liv, 
han fodiden unge Abbe, hvis Fader han kjendte og ſom han 
i Begyndelſen havde lovet ſin Beſtyttelſe, komme for ſig, 
bebreidede ham hans Adſpredelſer og ſagde derpaa til ham: 
„De har Intet at haabe, faalænge Jeg lever!“ Naadige 
Herre, ,;fvarede Bernis,“ ſaa vil Jeg vente; og forfoiede 
fig bort med en dyb Compliment, Sverhovedet var Bernis 
Tun lidet betenkt paa åt forbedre fin udvortes, neppe mid— 
delmaadige Stilling, og nød be Glæder, fom den ſela— 
belige Omgang ſtjenkte, uden at viſe fig begjerlig efter Rig 
bom og Voerdigheder. Madam Pompadour til-hvon han 
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alerede havdehavt Adgang medens hun enånu kaldtes Mas 
dame d' Gtioles, foreftillede ham Ludvig 15de, fom fandt 
Behag i ham; dog maatte han for det forſte nøieg med Bos 
Lig i Thuillerierne; fom Mad. Pompadour moblerede, og 
med en Penfion af 1500 Livres, ſom Kongen anvifte ham 
af fit Chatol. Ale hans Ønffer gif udpaa at bringe 
fin Formue til 6000 Livres, og, da dette ei vilde lyttes ham, 
befluttede han at tragte efter noget Højere, hvortil han 
ogfaa hurtig og lykkelig opfvingede fig. Han gif ſom Ges 
fandt til Venedig og fatte fig heri en Agtelſe, ber vedva— 
rede længe efter hans Bortgang. Da derfor Benedict den 
14de fom ien meget levende: Strid med Venedig, valgte 
han Bernis til Mægler og han ſtildte fig ved denne vanſte— 

- Lige Beſtilling til begge Parters fuldkomne Tilfredshed. 
Efter fin Tilbagekomſt havde han ſtor Indflydelſe og traads 
de fnart frem ſom Minifter for de udenlandfÉe Sager. 
Dengang forandredes Europas politiffe Syſtem aldeles, 
Frankerig og Oſterrig, hidtil Rivaler og Fiender, "forbandt 
ſig defenfiv og offenſiv. Paa denne Tractat fulgte den 
med faa lidet Held og Hæder for Frankerig førte Syvaars— 
krig, hvis Uheld man almindelig tilffriver dem, ſom havs 
De drevet Underhandlingerne; adjfillige Skribenter have 
nævnt: Bernis ſom Hovedagent i denne Alliance, men Du— 
clos frifjender ham og forſikkrer at Bernis vilde vedligehol⸗ 

de Henrik 4des og Richelieus politiſte Syſtem, hvorved 
Frankerig ſtulde antage fig de ſmage tydſke Fyrſters Sag 

imod Oſterrig. Imidlertid var hele Frankerig tilfreds 
med Tractaten, da den blev fluttet og forſt efter Slaget 
ved Rosbach blev den. misbilliget af alle. Bernis havde 

intet at beftille med at-vælge Generalerne. og diſſes Udue— 
lighedog Mangelpaa Patriotisme fordærvede Alt. — Nog⸗ 
Ye have endog paaftaaet, at Bernis bevirkede Krigen for 
at hevne fig over et Vers af Frederik 2den, hver han ſiger: 
Evitez de BRernis la ftérile abondance, " Men denne Paaſtand 

Behøver ingen Giendrivelſſe. Nedbøtet af Fadrenelandets 
uiykker, gav Bernis, fom imidlertid var bleven Cardinal, 
Portefeuillen fra ſig. Kort derpaa blev han erileret og 
faldt i fuldkommen Unaade, hvilten han bar med Værdig= 
hed. Den vedvarede omtrent 6 Aar til 1764, da Kongen 
udhævnte ham til Erkebiſkop til Alby, og fendte ham 5 

Aar efter ſom Geſandt til Rom, hvor han blev til fin Død- 
Her udmærfede han fig ved Fiinhed i Sæder, fit Huſes 
Pragt og fin Artighed; han viſte den gunſtigſte Modtagel— 
je mod Fremmede, og: i Aaret 179: toge Ludvig 16tes Tan— 

ter, ſom havne for adt Franferig, deres Tilflugt til ham 
og bleve hos ham under deres hele Ophold i Rom, Revo— 

lutionen afbrød hans Lykke og den ædle Brun, han gjorde 

af den. Han vægrede fig ved-at gjøre den fordrede Eed, 

miftede 400000 Livres aarlige Indkomſter og ſank i em 
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Slags Hjelpelsshed, hvoraf det ſpanſke Hof paa Ridder 
Azarkras Foreftilinger drog ham ved. en aarlig. Penfion, 
San bøde i Rom den 2 NMNov.17g4 ien Alder af næften 80Xår, 
SY fin Ungdom beffjeftigeve han fig med Poefien og fik en 
Plads i det franſte Atademie. Ingen var mere ftreng end 
BOA Keren felv i at bedømme fine Arbeider. Voltaire 
aldte ham Babet la Bouquetiere efter entyk Blomſter— 

handlerfte , der falbød fine Varer bed Operahufet. Men 
om og Voltaire fun gjorte lidet af hans Poefier, agtede 
Han befte mere hans Aand, Dommekraft, Kritik og Per— 
fon, fom man kan fee af den Brevvexling, der førtes imellem 
dem hvilten er udgivet af Bourgoing og geraader Bernis 
i enhver Henfeende til Wre. zara har efter hang Død 
udgivet hang Digt: La religion vengée, hrori man finder 
ſtjsnne Vers og ophøjede Tanker, men det Hele mangler 
Liv og Ild. É 

Bernculli. Dette i færdommens Xarbøger faa 
beromte Navn tilhører er Familie, fom fan rofe fig af at 
have frembragtes udmerkede Mænd, der alle have valgt de 
BAD Er mn] Videnſtaber til Gjenſtand for deres ivrigſte 
Studier. amilien Bernoulli nedſtammer fra Antwerpen 
hvorfra. Gertugen af Albas Gruſomheder, fordrev den. 
Den flygtede forſt til Frankerig eg fiden til Baſel, Hvor 
den ſteeg fil de høiefte Embeder i denne Stad. 1) Jacob 
—Bernoulli, født i Bafel 1654, blev Profeſſor i Mas 
thematiken, gjorde forſtjellige meget vanffelige Beregnin— 
ger og døde 1705... 2) Johan Bernoulli. født it 
Baſel 1667, hørte til fin Tids ſtorſte Mathematifer og tan 
ſettes ved Siden af en Newten eg Leibniz. Han fulde 
været Kjøbmand men havde ftørre Loſt til Videnſtaberne, 
hvori han faa'meget udmærkede fig. Han opfandt blandt 
mere det iyſende Veirglas: for den, Kong Frederik den iſte 
af Preuſſen overfendte Prøve, erholdt han en Guldmedall⸗ 
le og blev Medlem af det berlinſke og fiden ogfaa af det pa⸗ 
riſiſte og flere Akademier. Efter fin før nævnte Broders 
Død blev han Profeffor i Mathematiken i Baſel og var i 
dette Embede til fin Død 1748, Under hang Portrait, 
der findes foran hans Værker, læfer man følgende Veré af 
Voltaire; 

Son esprit vit la verité, 
Et ſon coeur connur la juftice,; 
Il a fait l'honneur de la Suiſſe 
Et celui de l'humanitè. 

3) Nicolaus Berndul!t i, en Broderſen af 
den forrige, født i Bafel 1687, ftuderede jura, men endnu 
mere Mathematik, hvori ogfaa han blev Profeffor. Han 
gjorde adſtillige K|cifer-og blev optaget fom Medlem i det 
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londonſte og berlinſke lærde. Selſkab. 1716 gik han ſom 
Profeſſor i Mathematiken til Padua, men vendte ſiden til» 
bage til Baſſel ſom Profeffor i Lehnsretten og Codex 1759+ 
— Johan Bernoulli havde fre Sønner: 4) Nicolaus 
Bernoul li, født 1695, Profeſſor i Lovkyndigheden, 
døde i Petersburg 1726. -5) Daniel Bernoulli, 
født i Grønningen 1700, ſtuderede Medicin, men tillige 
Mathematik. Han beføgte adſtkillige berømte Steder og 
man tilbød ham i fit 24 Tar at blive Praſident i et Akade— 
mie, ſom Genua vilde oprette, men det følgende Aar gik 
Han til Petersburg, og 1733 tilbage til Bafel, hvor han 
blev anfat ſom Profeffor i Anatomie og Botanik, 1750 Pros 
feſor i Phyſik, hvilket Embede han for fin høie Alders 
Skyld aftraadde til fin Broderſon Dan, Bernoulli åg døde 
3732. Han var Cen af fin Tids ſtorſte Phyſiker og Mathe⸗— 
matiker. Ti Gange vandt han Prifen ved Pariſerakade— 
miet. 6, Johan Bernoulli født i Bafet 1710, 
gil til Petersburg 1732 blev 1743 Profeſſor i Veltalenheden 
i Bajel og 1748 1 Mathematifen. Han døde 1790. og havs 
de to Sønner; 7) Johan født 1744 i Baſel, kongelig 
Uftronom”i Berlin, honor han døde 1807. Han. havde be— 
reiſt neſten alle Lande i Europa og levede fra 1779'i.Ber- 
lin, hvor han var Directeur for Akademiets mathematijke 
Claffe og forfattede talrige Sfrifter. 8) Jacob Ber—⸗ 
noulli født 1759 i Baſel, gif til Petersburg, hvor han 
blev Profeffor i Mathematiten, men døde 1739 af ef Krama 
petilfeelde, da han badede fig i Nevae , 

Bernſteen eller av, en Jordharz af for det 
mefte rodguul Farve og meer eller mindre gjennemfigtig. 
Den opfiſtes firnemmelig paa Preuſſens Kyſter ved Ofter= » 
ſoen efter en ſterk Nordvrnd og opgraves ogfaa i denne 
(San af Jorden,” Man finder den velog andre Stæbder 
men fjeldent. Af de ſtore Stykker gjer man allehaande 
Figurer og Prydelſer, de mindre bruger man tilRøgelfe og 
til Bernſteensfernis, hvormed man lakerer. Bed Deftils 
latton uddrager man en Bernſteensolie og Bernſteenſalt 
deraf, hvilke ere temmelig dyre å 

Bernſtorff (Greve af). Neppe gives ber nogen 
adelig Familie, der tan rofe fig af i en Rakke at have 
frembragt faa mange; fortjente Statsmend fom denne 
Clægt, — FZohanHartpigErnft Greve af 
Bernftor ff, kongelig danſt Statsminiſter, Geheime— 
raad og Ridber af Elephanten, var født i ket Hannover— 
ſte ben 13de Mai 1712... Han fik en god Opbragelfe af fin 
kætter, Andreas Gotlieb af Bernftorff, ferſte hannoverfie 
Statsminiſter og kom omtrent 20 War gammel i danſt Tje⸗ 
neſte, hvor ban ferſt brugtes i Geſandtſkaber. Efter nos 
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gen-Tibs Forlob blev han Kammerherre, derpaa 1746 
Ridder af Dannebrog, 1750 Sekreteer og Geheimeraad; 
næfte Aar kom han ind i det geheime Statsraad, hvor 
hans Virkſomhed ſaavelſom hang fortræffelige Hjerte fif 
mere Leilighed tilat viſe ſig til Danmarks Fedfte, Han 
var. den Forſte i Danmark, der gav ſtne Beuder Frihed 
og Eiendom, ophævede Hoveriet, opretrede Skoler og ude, 
deelte aarlig den fierde Deel af ſine Indkomſter, og felv 
efter fin Bortgang fra Danmark, lod han aarlig uddele 3000 
Rdir…… Gan bevirtebe Danmarks Meutralitet i Syvaars—⸗ 
krigen, ligeledes at Frederik ste, efter ben fidſte Hertug 
af Holſteen⸗Plöns Død, forenede hans £anbe med Kronen 
1761, og; da ten hoifigenffe Hertug, ſiden Keiſer Peter 
ben-3bdig af Rusland. vilde gjøre fine Fordringer paa Sles— 
vig gleldende førgede Bernſtorff for de bedſte Forholdsreg— 
Jer til at modſtage ham. Peters Døb hindrede Krigené 
Udbrud, og Catharina bilagde Stridighederne i Mindeligs 
hed, hvorpaa fiden fulgte Byttet af Oldenburg og. Delmen⸗ 
horſt for den rusſiſte Andeel af Holſteen. Bernſtorffl var 
en Ven, Kjender og Befordrer af Lerdom. Da Frederik 
Ste døde 1766, blev han neſte Aar af Chriſtian, den 7de 
ophoiet i Greveftand. Men Kongens nye Yndling Strus 
enfee, der var kommen hjem medKongen fra en udenlands 
Reiſe, vidfte at bringe bet. dertil, at Bernſtorff den i5de 
Sept. 1770 ved en egenhændig Skrivelſe fra Kongen er: 
holdt fin Afſteed i Naade med en aarlig Penfion af 6609 
Roͤlr. Han gif til Hamburg, hvor han fort derpaa oples 
vede Struenſes Fald, og nød den Fyldeftgjørelfe at ſee ſine 
Fortjeneſter erkjendte paa den meeft uimærfede Maade og 
kaldtes tilbage til Danmark, hverhen had var ifærd med 
at begive fig, da Døben overraffede ham ben 19 Febr. 1772, 

- Gfterretningen herom. vakte almindelig Bedrøvelfe i Dans 
mar, hvor hans Menneſtekjerlighed, hans uhyklede 

”Fromhed, fans Omſorg for Fattige, Enker og Faderlsſe 
Havde erhvervet bam Alles Kierlighed. Et Beviis paa 

- den Agterfe og Hengivenhed, han nød felv efter Deden, 
var ven Stotte, Bønderne 1783 d, 28 Aug, paa hans Godeé 
omtrent 1, Miil frå Kjøbenhavn opreifte til Erindring om 
det ophævede. Hoverie og de øvrige Velgjerninger, han 
havde viift dem. . Spittler figer meget ſtjont om denne 
ftore Mand: „Blandt de fortræffelige Miniſtre, fom Dans 
mark havdeunter Frederik zte, har Bernſtorff førfte Rang, 
Hvad negenſinde en Miniſter i hang Stilling funte.gjøre , 
"har han udrettet, og cmendfijøndt han ei fuldbragte negle 
ſtore gjennemgribende Bedrifter, men overlod Alt til den 
gradviſe Forbedring og beſatte be vigtigſte Voſter med due— 
lige ædle Mænd; faa fulgte han en Reformationsplan, 
Si tr; hans Indſigter Jigefaa megen re fom hang 

jerte.“ — 
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Endnu ftørre Fortjeneſter, havde den Forriges Bro: 
berføn, Andreas Peter Greve af Berns 
Trorff afden danſke Stat. Han var født i Hannover 28 
Aug. 1735, hvor hang Fader, ſom vår Landraad, beſad 
anfeelige Eiendomme. Efterat have fuldendt. fine Uni— 
verfitetsftudier og Reiſer kom han 1755 ſom Kammerjunker 
i danfE-Zjenefte, dannede fig til Statsmand unter fin Ons 
kel og arbeidede tilligemed ham paa at bevirke Bendeſtan— 
dens Frihed og Eiendomsret. Han var alerede Ridder 
af Dannebrog, optaget i Greveſtand og 1769 udnævnt til 
Geheimeraad, da ogſaa hanved Struenſees Ophøielfe fik 
fin Afſteed, men i Glutningen af Aaret 1772 blev han til⸗ 
bagekaldet øg ei længe efter Minifter, Han bragte Borts 
bytningen af Oldenburg og Delmenhorſt mod Holfteen 
gandffe iftand, fornyede den venfÉabelige Forbindelſe mel⸗— 
Tem Engelland og Danmark og gjorde i Oct. 1778 det fven- 
ſte Hof de førfte Forflag til en bevæbnet Neutralitet. Af 
Aarſager, ſom ei ere tilſtrekkelig bekjendte, velifær forat 
unddrage fig fine Fienders Cabaler tog han! fin Afſteed 
1780, men kaldtes igjen. tilbage 1734 og erholdt alle fine 
forhen beflædte Embeder. Nu underftøttede han eftertryt- 
kelig en nye FinantsplansIndforelſe, og forberededeDphæs 
velſen af Livegenſkabet i Slesvig og Holſteen, fom ogſaa 
virkelig indtraf efter hans Dod. Han var ligeledes en 
ſtandhaftig Beſtytter af den borgerlige Frihed, og erklære= 
de fig derfor fredfe imod Cenſuredikter og Preſſefrihedens 
Indſkroenkelſe. Uagtet han ingen Ven var af den franfée 
Revolution og uagtet Danmark ftrar i Begyndelſen, blev 
indbuden til en Forbindelfe imod Frankerig, erklærede han 
dog at Danmark fun da vilde indlade fig. i et fligt Forbund 
naar de Allierede gjorde def til deres Forbindelſes Baſis, 
at Foreningen blot figtede fil af giengive Europa Sikker— 
Hed og Roe, ei for af cpnane-egennyttige Henfigter, Da 
han førgede faavel for Danmarks indvortes Tilſtand, fom 

for det Militaire, for Handel, Agerdyrkning, Manufac— 
furer, Fabriker og Skibsfart, erhvervede han. fig ſtedſe 
ftørre Kjerlighed og Hsiadgtelfe,. Da han 1797 faldt i en 
Eygdom herſkede almindelig Beſtyrtelſe; hele Reſidenſen, 
og fornemmelig Kronprindſen (nu Frederik 6te) yftrede 

de inderligfte ØnfÉer for hans Liv, eg denne var dag— 
lig ved hang Sygeſeng, Bernſtorff døde ben 21 Suni 1797 
i det glade Haab af efterlade Curopa i Fred og Danmart 
uden Fare. Hans Begravelfesdag var .i bet Mindre hvad 
Waſhingtons var i bet Større, En talrig Mangde af alle 

Stænder fulgte hans Liig og blandt dem -Kronprindfen, 
ber tog fin Plads blandt Bernſtorffs Sønner, 

Berquin (Arnaud), født i Bourdeaux Aar 1749, * 

fremtraadde 1774 fom behagelig Idyldigter og udgav næs 
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ſte Aar Romanzer, der fandt meget Bifald. Derpaa ſkrev 
han en Mængde Skrifter for Ungdommen, blandt andre 
hang berømte Borneven, fom i Aaret 1784 erholdt den 
Priis, der var udſat for det nyttigfte Værk i vet Xar, 
Giden var han nogen Tid Redacteur af Moniteuren, blev 
1791 foreflaaet til Opdrager for Kronprindſenog døde ſam— 
medar den 21 Dec. 

Berthier (Alexander), Fyrfte af Neufchater og 
Valengin, Marfchal, Giseconnetable af Frankerig 2c. var 
fodt i Paris den Zote Dec. 1753 og var Søn og Ådjunct af 
Forſtanderen for Krigsbygningerne. Han blev tidlig an— 
fat ved Armeens Generalftab, tjente i Amerika, fægtede 
med Lafayette for de forenede Staters Frihed og erholdt 
Characteer af Oberft. J Revolutionens forſte Aar uds 
nævntes han til Generalmajor ved Nationalgarden i,Bers 
failles og vifte her et Maadehold, der altid blev eens. 
Den 28 Dec, 1791 begav han. fig ſom Generaladjutant til 
Mek for at overbringe Generalerne Ludner og Rocham— 
beau Marſchalsſtaven. Han blev ved Luckners Armee ſom 
Chef for Genecalſtaben, gif 1793 til Vendee, hjalp Rous ' 
fins og fit ved Indtagelſen af Saumur treHeſte ſtudt under 
fig« 1796 fendte man ham ſom Div ſionsgeneral til den 
italienffe Armee, hvor han blev Chef for Generalſtaben og 
bidrog meget til Feldttogets Inttelige Udfald. Slagene 
ped Lodi, Rivoli, Arcole, Indtagelſen af Ceva og Mon— 
dovt og Overgangen over Po, exe Mindesmerker paa 
hang Heder. J October 1797 ſendte Bonaparte ham 
til Paris for at overbringe Fredsbetingelſerne til Cam— 
po Formio. 3 Januar 1798 fif han Overcommando i 
Italien og Ordre af marſchere mod Kom. 3 de førfte 
Dage af Febr. drog han ind i Rom, afſtaffede den pavelis 
ge Regjering og oprettede et Confulat, Dog blevhan ikke 
længe paa denne Poſt; hans Venffab for Bonaparte førte 
ham til Ægypten ogfan fom Chef for Generalſtaben. Ef— 
fer fin Tilbagekomſt fra Wgppten udnævnte Bonaparte 
ham til Krigsminiſter. Derpaa blev han Overgeneral ved 
Reſervearmeen, ledſagede igjen Bonaparte til Italien og 
bidrog fil den heldige Overgang over St, Bernhard og 
Geieren ved Marengo. Han undertegnede den derpaa føl- 
gende Baabenftiiftand mellem den oſterrigſte og franſte Ars 
mee, organiferede i Sommeren 1800 dens proviforiffeRegje- 
ring i Piemont, beſogte nogle Steder i Belgien og gik ders 
fra fom overordentlig Geſandt fil Spanien, Bed fin Til 
bagefomft blev han igjen Krigsminiſter, ſom Carnot 
imidlertid havde været, Efter Napoleons Thronbeſtigel— 
je blev Berthier udnævnt til Rigsmarfchal, Storjægerme- 
fter af Frankerig og Chef for Wreslegionens førfte Cohor— 
fe, 1805 erholdt han den preusſiſte Ørns og den bayerſte 
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Hubertusorden. J Juni Maaned ledſagede han Keiſeren 
fil Kroningen i Mailand og blev.i Oct. 1805 udnævnt til 
Chef for Generalftaben ved den ſtore Armee i Tydſtland, 
hvor han paa nye ved fine Zalenter og fin Virkſomhed bis 
drog til de gtimrende Fordele, hvormed Feldttoget aabnes 
des Den Igde Oct underfegnede han med Mack Ulms 
Capitulation. I Begyndelſen af Aaret 1806 ophøjede 
Keiſeren ham til Fyrſte afNcufchatel, hvilfet Land Preuss 
jen havde bortbyttet fil Frankerig. Han ledſagede derpaa - 
Mapoleon i Feldttoget mod Preuſſen og undertegnede Vaa— 
benftilftanden med Ruſſerne og Preuſſerne. I Slaget ved 
Friedland udſatte han fig perfonlig i den heftigſte Fagt— 
ning og trafde bedfte Foranftaltninger. Derpaa nedlagde 
han fin Krigsminifterpoft, ophsiedes til Viceconnetable, 
formælede fig 1803 den, g Marts med Maria Eliſabeth A— 
malia, Datteraf Dertug Vilhelm af Bayerv-Birkenfeld 
og blev Napoleons beſtandige Ledfager paa alle hans Reis 
ſer. I Feldttoget mod Øfterrig 1809 udmarkede han fig 
fortrinlig i Slaget ved Wagram og erholdt, derfor Titelen 
Prinds af Wagram. J Aaret 1810 gif han til Wren for 
ar modtage Napoleons Gemalinde, Maria Loviſe, Keiſer 
Frantſes Datter. Derpaa udvævntes han til Majorgene— 
xal ved. den franfte Armee, dog uden. ſelv at gaae derhen; 
ſenere ophotedeKapoledon ham til Generaloberſt for Schweit— 
gertropperne. I Aaret 1812 befandt han fig ved Armeen i 
Rusland fem Chef for Generalſtaben ogſaa bekledede han 
denne Poft det følgende Aar. Da Napoleon var afſat veds 

blev dog Berthier at tjene Franferig under Bourbonner— 
ne, men ved Keiſerens Tilbagekomſt, maatte Berthier bli— 
ve i Tydſtland under et Slags Forvaring og ſtyrtede fig 
1815 ud af et Vindue i Bamberg, hvor juft dengang En: 
deel xusſiſte Tropper ankom. -- 

Berthoud (Ferdinand) en beremt mechaniſtk 
Kunſtner og Zorfærdiger af te bedſte Soeuhre, blev født 

den 19de Marts 1727 i Pladcemont i Grevſkabet Neufchas 

del. Hans. Fader havde beftemt ham til den geiftlige 

tand, men den unge Berthoud havde i. fit 16de Aar feet . 

Mekanismen ved et Uhr, fattede en lidenſkablig Tilbsie— 

Lighed for Mekaniken og overlod fig famme aldeles. > fane 

Fader lod ham derpaa give den forſte Underviisaing i Uhre 
magerfunften og tillod ham at begive fig til Paris, for at 
rive det videre i ſin Kunſt. Her nedfatte han fig og for— 

færdigede 1747 fine forſte Sseuhre, hviltefere meget nytte— 
de af franſte Sſefarende for at udvide og berigtige Geo— 
”graphien. Han har ſtrevet adffilliat angaaende fin Kunſt 
og fremftillet vers ſande Grundfætninger, Han døde den 
23 Juni 1807 af Bryſtvaterſot. Hans Brederføn og Elev 
Puopig Berihoud, hans Talenters Arving, har endnu mes 
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re udvidet Grendſerne af hans Kunſt. Gans Soeuhre, 
der nu bruges af de flefte Søefarende ere begqvemmere end 
Ferdinand Berthouds. De ére faa nøiagtigt udarbeides 
9 at de i alle Aarstider beholde den ſammeRegelmasſighed 
i deres Bevagelſe. É 

Bertoli (Gidvanni Domenico) en italien Litte— 
rator og Antiquar i det 18de Aarhundred, var Patriarch é 
Aquileia, Oldfagernes egentlige Fedreneland, Hvorom 
ingen hidtil Havde bekymret fig. Bertoll helligede fig des 
res Studium med faadan Enthuſiasme at han fif det ſtor— 
fte Udbytte, men følte den bittrefte &merte over, at man 
hidtil faa lidet havde ffaanet dem. Indbyggerne havde 
nemlig. i lung Tid ei brugt andre Stene til deres Bygnin— 
ger end Ruinerne ved Aquileia. For at hindre dette fores 
nede Bertoli fig med flere Lærde og fjøbte alle de Stene , 
man ide Egne fandt under Jorden. Efterat have ſamlet 

et betydeligt Forraad lød han bygge en Porticus af dem, 
der fnart tildrog fig Fremmedes og felv Indbyggernes Be— 

undring. Med den meeft uttætfede Omhyggelighed copie— 
rede han deels felv og lod tildeels copiere de "Ruiner, der 
fandtes i Staden og den hele Provinds; i hvilken Henſigt 
har ftod i Brevverling med de meeft udmærkede Lærde og 
gav dem Efterretning om fine Opdagelſer. Opmuntret af 
fine to berømte Venner Muratori og Apoftolo 
Zeno, udgav han adffillige Afhandlinger over Antiqui— 
teterne. Hans betydeligfte Værter: Aquileias verdſlige 
og hellige Oldfager(Le antichita di Aquilea profane e sacre) 
Venedig 1739 i Fol. Den 2den og 3die Deel, ſom Bertolt 
havde beftemt til Trykken, Tom aldrig ud. Enkelte Af— 
handlinger af ham findes deels i P. Calogeras fortræffelige 
Samling, deels i Memoires d”erudition af ſocieta colum- 
baria i Florents. Bertoli døde 1750 

Berton (Vierre Montan) født 1727 i Paris og 
død der den 14de Mai 1780, var filfidft Director ved den 
ftore Opera der og bidrog det mefte til det ſtore Rygte; 
hvori ſammes Orcheſter var over hele Europa. Under 
hans Direction kaldtes Gluck og Piccini tilParis 
"Hvorveden heldig Revolution bevirkedes i den franſte Mu— 
ſik. Berton har ogfaa ftore Fortjenefter ved Opførelfen af 
diſſe fore Mænds Værter; | ' 

Berton (Henri Montan) en Søn af den fidftnævn: 
te bar født den 17de Sept, 1767 i Paris og dannede fig tit 
Componiſt under de ſtore Meſtre Glud, Piccini og Sac— 
chini. Uagtet Cen af hans Lærere havde ſagt ham,” at 
han aldrig vilde udmerke fig ſom Componift. følte han dog 
en faa ſtor Lyſt til Muſiken af han componerede en Opera 
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Jod ben overrekke Sacchini, der fælite en gunſtig Dom 
øver den og gav Componiſten Tilladelfe af bomme til fig 
hver Dag og arbeide under fin Opſigt. I Aaret 1787 op⸗ 
førte han paa det italienffe Theater fit førfte Verk; les 
Promeffes de mariage, fom erholdt det meeſt afgj:rte Biz 
fald. fans Varker have fiden ſtedſe vundet i Anſeelſe baa— 
de.t Frankerig og andre Lande, Da man oprettede Conſer- 
vatoire de Mufique blev Lerton udnævnt til Lærer i Comes 
pofition derved, og blev der indtil hån 1807 blev Directør 
ved den egentlige italienſkte Opera, hvor. han opførte Mos 
zarts og andre berømte Compoßiſters Arbeider og gav Or— 
cheſtret den høiefte Grad af Fuldtommenhed. "Siden blev 
han anfat ſom Director for Sangen ved den ſtore keiſerlige 
Opera, hvorfra han 1810 gif i rusſiſt Tjeneſte, hvilfen 
han dog ſnart igjen forlod og begav fig tilbage til Franke— 
tig. Hans berømtete Operaer for Theatret ere: Ponce 
de Leon, Montano et Stephanie, Aline, reine de Golconde og 
adffillige andre. - 

Bertuch (Frederik Juſtin.) født i Weimar 1747 
har erhvervet fig betydelige Fortjenefter i flere Gkene af 
Videnſkaberne. Medens han ftuderede i Jena (1765 — 
1769) fandt han Opmuntring i at lægge fig efter den gams 
le og nye Poefie, og hans Lyft til Poefie og ſtion Littera⸗ 
tur forøgedes ved den Forbindelſe, hvori han fom i Weis 
mar med Wieland, Mufæus, von Secken— 

dorf, ben ældre Bode og fenere med Goͤthe, von 
Ginfiedelog andre, Han deeltog med Wieland i 

Redactionen af den tydffe Merkur. Hans Kjerlighed for 
den tydfke Skueplads opflammedes ved Hoftheatret i Weis 
mar, hvor flere berømte Mænd fpillede. Han gav en 

Dverfættelfe af St Albains Skueſpiller og ſtrev: det 

ftrore Lod og Polyrena, et Monodrama, fom 
Schweitzer componerede fortræffeligt. Sørgejpils 
let, Elfrie de, hvorved han gik ud fra Diderots Grund— 

fætninger, biev modtaget i hele Tydſkland med det meeſt 

fortjente Bifald. I Aarene fra 1769 — 1773 var Bertuch 
Hofmefter hos to Sonner af den ogſaa fom Digter bekjend— 

fe Baron Bachoff von Echt, der nogentid havde opholdt 

fig fom danſt Geſandt i Spanien og bibragte Bertuch Lyſt 

tilden ſpanfke og portugififfe Litteratur, ſom dengang 

fun var lidet befjendt i Tydſtktland. Han overfatte Cer— 

vantes bekjendte Mefterværi Don Quirottebdela 

Manch aͤ, og udgav Forening med Seckendorf og-Fan= 

thier Magazin for den ſpanſte og portugiſiſke Lifieratur, 
Fra 1775 ftod han ſom Cabinetsſekreteer i -fachjens wei= 
marſt Tjeneſte, dog uden at dette ſtadede hans litteraire 

Virkfomhed. Hans Plan at foranftalte en nye Udgave af 

ben gamle tydſte Meſterſanger, Hans Sachs fandt 
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ti ben ønffede Underſtottelſe. Hvad han derved kunde ud— 
rette, hur han viift ved fine Prøver af Hans Sachſes Vær: 
fer. J Forening. med Wieland og Schuͤtz udkaͤſtede han 
1784 Planen til algemeine Litteratur - Zeitung, der forſt 
udfom i Jena, men nu udgives i Halle, J Forening med 
fin Ven Kraus udgav han fra 1786 Journal der Luxus und 
der Moden og famme Lar begyndte han fin Bilderbuch får 
Kinder,  179t ftiftede han det weimarſte Lands-JIn— 
duftrieContoir, fom man ſtylder mange betydelige 
Foretagender i Litteratur og Kunſt. Men dette fom vet 
alerede forhen ftiftede frie Tegne-Akademie under Goͤthes 
Direction i Forbindelfe, At han imidlertiid ei havde tabt 
fin Lyft til Poefien vifer hans Plantilalle Nat io 
nevrs blaae Bibliothek, en Samling af Fee— 
Eventyrer, tildeels i npperlige Overfættelfer med forte, 

men henfigtsmzsfige Biographier. Siden lagde han Grun— 
den filet vigtigt Landkortſtikkerie under Navn af det ge o⸗ 
graphiſte Inſtitut, hvilferi Forbindelfe meb 
de geographiſte Ephemerider, ber førft 
bleveudgivne af ham og von Zach, fenere af Gaſpa— 
ri, Ehrmanog andre, har virket paa mangfoldig 
Maade til pet geographiſte Studiums Befordring. 

i Berwick (Jacob Fik James Herfug af) ennas - 
turlig Søn afdJacobebdeneg ArabellaChurce he. 
hill, Gøftertil Hertugen af Marlborough, blev født den 
21de Aug, 1670, medens hans Fader endnu var Øertug af 
York og førte Navn af Fitz James. Han blev opdragen i 
Frankerig og gjorde fin førfte Krigstjenefte under Hertug 
Garl af Lothringen, Leopold den forſtes General i Ungarn, 
Kort efter udbrød den engelffe Revolution, og Be rw i 
fulgte med fin Fader til Irland, hvor han blev faaret 
1686, hvilket, fom han beretter i fine Memoirer, var den 
enefte Gang i hans Liv. Derpaa tjente han under Lurems " 
burg i Flandern, i Aarene 1702 oa 1703 under Hertugen 
af Burgund, derpaa under Marfchal Villeroi. . Han blev 
nationaliferet i Frankerig, blev 1706 — af Franke» 
rig og fendtes til Spanien, hvor han vandt Slaget ved 
Almanza, der igjen gjorde Philip 5te til Herre af 
Valenzia. Men i Aarene 1718 og 1719 blev han felv nødt 
til at Ejempe imod Philip, fom han før faa heldigen havs 
de underftøttet og fom af Erkjendtlighed havde,anfat en 
Søn af Marfchallen i Spanien, Da han betraadde ſpanft 
Grund, ſtrev han til fin Son, fom er bekjendt under. Navn 
af pertug af Liria, og formanede ham at. gjøre fin Pliat 
og ftride for fin Fyrſte. Den 12 Juni 1734 endte en Ka— 
nonkugle hans Liv ved Beleiringen for Philipsburg. Han 
havde Srdener baade fra Engelland, Frankerig og Spanis 
en, var Pair afde fo førfte Riger og Grand af Spanien. 
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Beſatte kaldte man i de gamle og nye mørke 
Tider de epileptiſte, hyfterifte og vanvittige Syge, og an— 
fog af een eller flere Djevle drev fit Væfen i faadanne U— 
iykkelige. Forſtillelſe Forening med Munkeliſt brugte 
paa denne Maade Mirakler tilveie, Dumhed og Ondſtab 
Auto da Feer, Den nyere Tid afflørede diffe Morkhedens 
Gjerninger; dog fynes det fon den nyefte Tids Tendents 
eier dén gamle Overtroe ugunſtig. I 

Besborodko (Alexander, Fyrſte af) Miniſter uns 
ber Catharina zden sg Paul den 1fres Regjering var i Førfts 

ningen Sekreteer hos Feldtmarſchal Romanzof, fom han 
ledſfagede paa hans forſte Feldttog mod Tyrkerne. Der— 
pan anſattes han i Canceliet og vifte her en ſaadan Virk— 

ſomhed og Lethed i Arbeider, at Catharing zden valgte 
vam til fin Cabinetsſekreteer. Hang fortrinligſte Egenſkab 
var noie KjendfÉab til det rusſiſte Sprog, ſom han fÉrev 
meget reent og beſad en ſtor Hærdighed i hurtig at forfatte 
noget ſtrifttigt. Engang fil han Befaling at udfafte en 
ufale; han glemte den og indfandt fig uden at have føres 
vet den. Keiſerinden fordrede den, og uden åt betænte fig 
Længe fog han et Blad Paviit ud af fin Tegneyog og leſte 
ufafen ſom om ben var ſtreven for ham. Keiſerinden, 
ſom var tilfreds med Indholdet, forlangte Papiret til Un— 

derſkrift og blev meget forundret over Intet at finde paa 
bet; hun gjorde ham dog ingen Bebreidelſe for. fin Lift , 
men udnævnte ham til fin Geheimeraad og i Aatet 1780 
til Minifter for det Indre, Her nød han Catharinas hele 
Fortrolighed, blev meget mægtig og riig og forbandt fig 
med Woronzoffs Familie, hvorved han bleven hemmelig 
Fiende af Potemtin. J Agret 1791 ſendte Keiferinden 
ham til Fredenscongreſſen i Jaſſy for at fortfætte Under— 
handlingerne med Porten, fom Potemtin havde afbrudt. 
SBesborodto fluttedeFreden til Keiſerindens fuldkomne Til— 
fredshed, der heyede ham tilnye Værdigheder, Efter fin 
Tilbagekomſt blev han Minifter for de udenlandffe Sager, 
men ikke længe efter blev han fortrængt af Yndlingern 
plato&Guboff, udendog at falde i Ungade. Da 
Paul den 1fte kom paa Thronen, ophoiede han han i Fyre 
fteftand og valgte ham 1797 til at flutte en Tractat mellem 
Rusland og Engelland imod Frankerig. Besborodko ſdode 
i Peters burg i Begyndelfen af Aaret 1799. . 

Befenval (Pierre Victor Baron af) født i So— 
Tothurn, og Søn af en Generallieutenant og Oberſt ved 
Schweitzergarden. 3 fit 13 Aar 735 giorde hån fit førfte 
Feldttog og bet andet 1748 ſom Adjutant hos Marfchal 
Broglio i Bøhmen. Han naaede hurtig de høiefte Mili— 
tåirpofter, hvortil mere hang Navn, hans ænvperhed og 
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Hang ſmukke Udſeende bidrog end udmærkede Talenter, ſom 
har aldrig gav Prøver paa, 1757 blev han udnævnt til 
Marſchal, var med, ved Haltenbect og flere Gtæder og 
vendte ved Freden tilbage til Paris, hvor han fpillede em 
duelig Hofmands Rolle. Han havde megen JZndflydelfe 
ved Hoffet og blev 1789 Commandant i Paris, hvor han 
vifte fig frygtſom og ubeftemt og flygtede endog bort ved 
Hjelp af Paſſer, fom han havde vift at ſtaffe ſigz han blev 
indhentet og kaſtet i Fengſel, dog- fort derpaa ſat i Frihed. 
Han døde den 27de Yuni 1794 i fit 72de Aar, Hans Mes 
moirer, fom dog hans Familie ei vil erkjende for ægte , 
have velnogen Intereſſe, men ere ſtrevne uden Grundighed 
eller hiſtoriſt Værdighed. 

Besſieres, Hertug af Iſtrien, Marſchal af 
Frankerig, Storofficeer af Æreslegionen, Ridder af Chri⸗ 
ſtusordenen, opſvingede fig fra gemeen &oldat til Infan— 
teriegeneral og gif 1706 til den italienſte Armee, hvor han 
blev udnævnt til Commandant for Bonapartes Guidere 
Den 4de Sept. tog han med 6 Cavallerifter to Canoner og 
bidrog til Seieren ved Roveredo.  ferpaa blev han 
fendt til Paris for at overbringe Directoriet de fra Fienden 
tagne Faner og vendte tilbage fom Oberft fan lebfages 
de Bonaparte til Waypten og fom tilbage med ham til 
Frankerig. Efter Revolutionen den 18de Brumaire blev 
han Brigadegeneral og fort derpaa Divifionsaeneral, fan 
commanderede derpaa Guiderne til peft af Conſulargarden 
og blev efter Napoleons Thronbeſtigelſe Marſchal. I 
Mat 1805 erholdt han af Prindsregenten i Portugal Chris 
ſtusordenen og begav fig mod Slutningen af Aaret til Are 
meen i Tydſtland, hvor han deeltog i de glimrende Opes 
rationer, der foregik. J Slaget ved Aufterlig udmarke— 
de han fig ved den Driſtighed, med hvilken han anførte de 
£eiferlige Garder. I Feldttoget mod Preuffen 1806 levere-= 
de han den 23 Dec. General £'Cftoque nogle Fægtninger 
ved Biezun. 3 Slaget ved Eylau underftøttede ban ifær 
Storhertugen af Bergs driftige Cavalleriemansvrer. J 
Slaget ved Friedland kom Garden ſletikke med. Han lede 
fagede Keiſer Napoleon ved Sammenkomſten mellem ham 
og Keiſer Alerander paa Niemen. Siden commanderede 
han Endeel af Armeen i Spanien. Ved Krigens Udbrud 
med Øfterrig 1809 anførte han det franſke Cavallerie og 
"blev faaret i Slaget ved Wagram. Siden paatog han fig 
Commandoen over Nordarmeen i Bernadottes Sted, men 
forlod den fnart- igjen. J Aaret 1812 var han med den 
franffe Hær i Rusland og. 1813 i Tydſtland, hvor en Cas 
nonkugle berøvede ham Livet i Slaget ved Luͤtzen. 

X a 
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—Beſtemmelſe (Menneſtets) Hvorfor er 
Jeg her ? og hvad ffal der blive af mig? Diſſe Sporgs⸗— 
maal ere unægtelig de vigtigſte, Menneſtet Tan forelægge 
fig ſely. Svaret forfynder det fit Kald eller fin Beſtemmel—⸗ 
fe, fårnuftig Brug af fine Evner. Maalet for dets. Til 
værelfeer en til dets ſedelige Fuldkommenhed ſvarende 
Grad af Lykſalighed. Menneſket har Kræfter i fin Natur, 
fom uophørlig frræve efter Noget. Maalet for dets Be— 
ſtrabelſe falder det et Gode, fordi det froer ved ſammes Be— 
fiddelfe at forbedre fin Tilſtand. Saaledes enſter det 
Gundhed, Rigdom, Skjonhed, Anfeelfe2c. Men bdiffe 
Goder ere forgjengelige og, omendſtjondt de for en Tid 
forbedre eller fynes at forbedre dets Tilſtand, kan dog dez 
res Nydelſe et vedvare. Grunden dertil er at de et ſtaae 
fuldkommen i Menneſkenes Magt, og al Beftræbelfe af gi— 
ve dem Varighed er forgjeves. Stoikerne betegnede bem 
derfor fom Ting, der fortjene at komme i Betragtning 
fom nyttige De udgisre Menneſtets udvortes Beſtem— 
melſe, for faavidt det ev et Leed af Sandſeverdenen Ved 
denne udvortes Beftemmelfe bliver Epikur ftaaende, og 
den beftaaer efter hans Syſtem deri, at gjøre fig Livet. faa 
behageligt fom mueligt. Han havde Ret, hvis Menneſtet 
ei var meer end ſandſeligt Beſen. Men ſom moralſt For— 
nuftvæfen bemærker det i fit Indre hoiere Tendenſer af en 
moralff Natur, Alt andet maae have Henſyn hertil ſom 
abfolut Maal. Dets moralſte Natur beftemmer det Go— 
des Priis ei efter den lavere Begjereevne eller den ſandſe— 
lige Behagelighed alene, men efter den højere Begjereevne 
af den practiffe Fornufts Beſtemmelſesgrunde. Den blotte 
ſandſelige Behagelighed kan umuelig tilfredsftille det mo— 
ralſke Fornuftvæfen, thi det afhænger af for mange Be— 
tingelfer, over hvilfe Menneſket ei, er Herre. Fornuften 
derimod, naar den ffal ſtyre fin højere Begjereevne, frem— 
ſtiller toven for Sædelighed ſom den hoieſte, abfolute og 
ubetingede Lov, hvortil alt mage have Henfyn, men ſom 
felv ei er afhængig af Noget. Den lyder ſaaledes: ,,D 
jiåalopfylde alledine Pligter af uegens 
nyttigeHenſigter, af alle dine Kræf 
ter; dufkalftræbe at realifere Dyden 
allevegnefaavidt dine Kræfternaae,'” 
Den tillader Menneſket fom ſandſeligt Veſen Nydelſen af 
fandfelige Glæder, dog med den IndfErænkelfe, at Nydel- 
fen fan beftane med Dyd og Pligt. Da nu intet Hoiere 
fan tænkes for Menneffet end dydig Pligtopfyldelfe, faa 
maae man ogfaa heri føge dets Beſtemmelſe. Men Men— 
neſket ev et endeligt indſtrenket Veſen. Bel foreholder 
Fornuften det uafladelig Sedelighedsloven og ſammes 
ftrænge, uegennyttige Fordring, men formedelft dets Ens 
delighed og fordi det allevegne er omgivet af Sandſelighed 

" , 
! 
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bliver dets Villies fuldkomne Reenhed og en fuldendt 
Gædeligheds Opnaaelfe fun et Onſte.“ Men mulig og 
derfor ogfaa Pligt for Menneſtet er Nærmelfen mod dette 
Maal, og det en Rærmelfe i dét Uendelige. "Derved erhol⸗ 
der dets moralfte”Wirtfombed en ubegrændfet Mark, paa 
hvilket det uophorligt tan ſtride frem. Denne Fremſkriden 
heder fædelig Forædli ma. Vel er Menneſtet ik— 
Fe født moralſt godt, men dets Beftræbelfe mane gaae ub, 
paa lidt efter lidt at bringe fin Villie det fædelige Gode 
faa nær fom muligt, Beſiddelſen af tenne mulige Anven— 
delfe af fin fædelige Kraft er moralſt Styrke et ypperligt 
Gode. Svaret paa Sporgsmaalet: hvorfor er Jeg her? 
er altfaa bet: For at forædle dig i fædelig Forftand. Da 
Menneſtet fom ſandſeligt Veſen tillige maae tragte efter 
det høiftmulige Velbefindende, ſom man falder Lykſalig— 
hed, faa følger deraf, at hang Beftemmelfe tillige beſtager 
i en Grad af Lykſalkghed, der er obereensſtemmende med 
hans ſedelige Forædling; og hvorvet et Menneſte, fom 
har naaet denne Grad ak fædelig Godhebd i fin Billie, er 
derfor ci frie for Livets Befværligheder og Fortradelighe— 
der, fom ligge uden for dets Magt, faa maa bog ftedfe den 
Tanke troſte ham ſaavidt muligt at have opfyldt fin Pligt, 

Beftrybe (flankere) er af beffyde fra Sidens 
Formedelft den natlige Ild og Brugen af Canoner mane 
fo Linier ſom ſtulle beftryge hverandve ſtage lodret til hine 
anden, é 

* 

Beftuchef (Riumin Alexis). Denne markver— 
dige Mand, der en tidlang regjerede det rusſiſte Rige, var 
født i Moffau 1693. Han fulgte det rusſiſte Geſandtſtab 
til Utrechterfreden, blev Minifter ved det engelſte Hof, 
og derpaa rusſiſt-keiſerlig Overkammerjunker og Geſandt 
ved det danſte Dof, Keiferinde Anna gjorde ham til Gehei— 
meraad egGabinetsminifter, Cfterat han havde ſtaffetver— 
tugen af Curland Regentſtabet for Prinds Juan og Hertu— 
gen var bleven affat, blev han felv heftet. Men Keiferinde 
Eliſabeth fatte ham i Frihed, ophøjede ham i Greveſtand 
og giorde ham til Rigsvicekanzler. I denne Poft vifte han 
fig fom en Ven af Hufet Pfterrig og en Fiende af Preuffen , 
hvorfor hun og bragte den mærkværdige Alliance iſtand 
mellem begge Keiferhofferne 1756 og indledede Krigen mod 
Preuſſen. Keiſerindens Sygdom lod ham befrygte hendes 
Død; han føgte at omſtode hendes Succeſtonsbeſtemmelſe, 
udelutte Storfyrſt Peter Feodorewitſch, af hvem, han var 
forhadt og fom han igien hadede, fra Thronen og bringe 
ſamme til Paul Petrowitſch. Herfor rev han til General 
Apraxin, ſom commanderede de — "DUS mod Preus⸗ 

a 2 
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Ten, at han ufortøvet ſtulde vende tilbage med Armeen— 
Apraxin adlod hans Ordre ftrar efter Slaget ved Grosjæs 
gerndorf. Keiſerinden kom fig imidlertiid og erfarede 
Armeens Tilbagetog. Beſtuchef blep Fjendt fyldig i 
Statsforræederie, afſat fra alle ſine Verdigheder og fors 

viiſt til en ham tilhørende Flekke, Goretowo. … Hang Fors 

viisning vedvarede vi alene under Eliſabeth men og under 
Peter den Tredies Regjering fro 1758 til 1764; Keiſerinde 

Tatharina den 2den indſatte ham med mange Naadeseviis> 
ninger i fineforrige Værdigheder.- Under fin Zorviisning 
frev han en Bog: „Udvalgte Sprog af den hellige Skrift, 
famlede til Trøft for enhver uffyldigt lidende Chriſten.“ 

BØ efætning kaldes det Mandſtab, der ligger i 
en Zæftning, Stad, Fort 2c. til fammes Forfvar, Reg— 
terne for en Befætnings Styrke ere forſtjellige, Nogle 

regne een Mand paa hver 5 Fods Omfang, anbre 200 paa 
hvert Bolverk. Vauban beftemmer for: hvert Bolvært 5 
til 600 Mand, naar Fæftningen er forfynet med Halvmaas 
ner og en bedekket Vei; for hvert Hornverk og hvert ftort . 
tUdenvært 600 Mand; for hvert ſerſkildt Redoute 150 
Mand, for hvert ſerſtildt Fort efter fin Størrelfe 6 til 
800 Mand, Cavalleriet beftemmer han til 7y af Infantes 
Tiefe Å ' 

É 

Betel betyder oprindeligen i Oſtindien en rankeag— 
tig Plante, fom hører til Peberflægten. Den har givet en 
Blanding af Subſtanſer, fom man i hine Lande hyppigen 
tygger og hvis Hovedbeſtanddele beſtaae af Betelpfantens 
Blade (piper Betel L), Navn. Foruden Betelbladene bes 
ftaaer denne Subſtans af Tokaksblade, lædffet Kalk, der 
udgjør omtrent den 4de Deel og Arekanodden, der udgjør 
det Halve. Mænd og Qvinder af alle Stænder ere forſy— 
nede med Betel, ſom de.bære i en lille Æffe eler Daaſe og 
bruge den uophørlig ligejom man i Europa bruger Snuus⸗ 

tobak. Oſtindianerne rekke hverandre Betelceſten, ſom 
Europeerne Tobaksdaaſen til et Venſtabs Tegnz den Rin—⸗ 
gere.tør ei tiltale den Fornemmere før han har tygget Be⸗ 
tel. Ved viffe Leilighever at undlade Beteltyggen vilde 
anfees for en ſtor Uhoflighed. J øvrigt ſtyrker Brugen 
af Betel'Spyt⸗Kirtlerne og Fordøielfesredffaberne, liges 
fom den overhovedet formindſterhuududdunſtningen og, der— 
ved forebygger den Svckkelſe, ſom en altfur ſterk Sveed i 
hinevarmeLandefører med fig.Betelen farver ei alene Spyt— 
tet, men og Ercrementerne røde og fortærer ved for hyp= 
pigt Brug Tænderne, faa de Perføner, "der fæbvanlig be— 
tiene fig deraf alerede i deres tredivte Aar ere uden tænder 
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Bethlehem (idet forjættede Land eller Palæftis 
na, nu henhørende til Paſchaliket Damaſt i Svvien) fors 
dum en lille Grad, nu en Landsbye, omtrent en Miil S. 
for Jeruſalem, i en ſmuk Egn paa Toppen af et lille Bierg, 
paa hvilket man har en ſtjen Udfigt. Efter Nogles Be— 
ret ing har det blot et Klofter og-en gammel Bygning , 
efter andre 300 Hufe og 2400 Indb. De ber boende Chriſt— 
ne forfærdige Crucifixer og Reſenkrandſe for Yilgrimere, 
Der dyrkes ogfaa en god hvid Viin. Kloſteret, hvori firs 
bes Franker, Greker og Armenier er af betydeligt Omfang. 
Tet ved er en Grotte, hvor Jeſus figes at være født. — Der 
er ogfaa et Bethlehem i den mordameritanffe Provinds 
Penſylvanien, 11 Mile N. V. for Philabelphra med 72 
Huſe og 600 Indb., Hovedfædet for de mæbrifte Brødre ele 
ler Hernhuterne i Nordamerika. Her forfærdiges gode 
Manufacturarbeider, Pottemagerkar, og drives 2 Ibrygges 
rie. Menigheden ftiftedes 1741, 

Bettinelli (Lavier) een af de berømtefte italis 
enſke Litteratorer fva det 18de Aarhundred, var. født 
Mantua 1718. Efterat han havde ſtuderet under Jeſui— 
terne i fit Fedreneland og i Bologna, indtraadde han 
1736 i denne Øgdene Noviciat. Han indrettede et nyt 
Curſus for Studierne og-lærte derpaa fra 1739 til 1744 de 
ſtionne Videnſtaber i Brefcia, hvor Cardinal Ouiriniy 
Grev Mazzuchelli, Duranti og andre Lærde havde ftiftet 
et anfeeligt Akademie. Her begyndte han at gjøre ſig be— 
kjendt med nogle til fEolaftiffe Ovelſer beſtemte Poeſier. J 
Bologna, hvor han havde forfoiet fig hen at ſtudere Theo—⸗ 
logie, vedblev han af uddanne fit digterfte Talent og ſtrev 

for Collegiets Theater fin Tragoedie Jonathan. Det 
af Grev Marfigli ftiftede Inſtitut, det clemmentinfe Teg⸗ 
neakademie, den fem Digter og Aftronom.- beremte Blans 
fredis Sole og hans aand- og kundſtabrige Diſcipter ſom 
Zanotti, Algarotti, trat den larde Verdens Zine til Bos 
logna. J denne Krede fuldendte Bettinelli fin Dannelſe 
og naaede fit tredivte Aar, J Aaret 1748 gif han vil Ves 
nedig; hvor han lærte Rhetorrkk. Man feer af nogle verfis 
ficerte Cpiftler, at han herved Venſtab var forbunden med 
Alt hvad Udmærket Republiken beſad. Hans Foreſatte 
beſtemte ham fil Veltalenheden, men hans ſvage Bryſt 
tvana-ham til af give Slipherpaa. Man betroede ham 
1757 Direetionen-for det adetige Collegium i Parma; han 
ledede her i Særdeleshed de. hiſtoriſte og poetiſte Studier 
og Theaterøvelfer, Han ophoidt fig, der 8 Aar og beføgte 
imidrertid, deels i fot Ordens Forretninger, deels for fin 
Fornsielſe adffillige af Italiens Steeder. J Aaret 1755 
beføgte han Tydſkland og en Deebaf Frankerig med fo une 
ge Prindfer, hvis Opdragelſe var betroet fil ham Med 
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Sen æ'dfte af diſſe glorde han næfte Aar en Reiſe til Paris, 
paa hvilken han ffrev fine berømteLeteres deVirgile, Fſom han 
ſiden lov trykke 1 Venedig med fine, Frugonis ogAlgarottis 
riimfrie Vers. De aandrige, gjennemtæntte litrerarijte 
Meninger mod den italienſke Digtekunſts fo ftore Lys, for— 
vemmelig mod Dante, ffaffede ham mange Fiender, og 
Hvad der varham det ubehageligfte.gjorde ham ugens med 
Algarotti. Da han vilde lære af Fjende mere affranferig end 
Paris, gjordehan nogle Reiſer i Normandiet og andre Pros" 
vindfer; fil Lothringentil Kong Stanis aus's Hof, derfra 
til Lyon og videre fil Delices ved Genf, hvor han beføgte 
Voltaire, der forærede ham en Udgave af fine Verker og 
ledſagede denne Foræring med følgende Vers; : 

Compatriote de Virgile. 
Et son secretaire auſourd' hui, 
C'est a vous d' ecrire sous lui 
Vous avez son ame et son ftyle, 

Efterat have beføgt flere Stæder: i Frankerig vendte 
han. tilbage og ankom fil Parma 1759. Samme Aar gjor:s 
de han en Reife til Venedig og derfra til Verona, hvorhan 
havde i Sinde at nedfætie fig. Han blev der fil 1767, bes 
ſtjeftigede fig med Prædifen og Underviisning og omvends 
te, ſom Pindemonte i ſin Poeſie campestre figer, Ungdom— 
men i Kirken til Gud, og i fit Huus til den gode Smag. 
Han befandt fig nogle Aar.i Modena og udnævntes der til 
Profeſſor i Veltalenheden, da Jeſuiterordenen blev ophe— 
vet 1773. Nu vendte han tilbage til fit Fedreneland, hvor 
han med; fornyet Iver tog fat paa fine litteraire Arbeider. 
Han udgav adſtillige Verker, blandt dem Brevvexling 
mellem fo Damer, Breve til Legbia over Epigrammer, og 
enrelig 24 Samtaler om Kjertighed, "Han havde juft uds 
givet diſſe 1796,. ta. Mautuas Beleiring af de Franffe nød- 
te ham fil at forrade Staden, pan gif til Verona og 
kom i det fortroligfte Venſtab med Cavalier Hippolyto 
Pindemonte uagtet deres , Albers Forſtjellighed. Da 
Mantua 1797 havde overgivet fig, vendte han tilbage dere 
hen og helligede fig fine ſedvanlige Arbeider, ſtjondt han 
var go Aar. J Aaret 1799 begyndte han paa sen fuldftænz. 
dig Udgave af fine Værter, der udfom i Venedig 1801 og 
beftaaer af 24 Duodezbind. Som Olding paa 90 Aar bes 
holdt han fin Aands Munterhed og dede den 13 Sept. 
1808 efter 14 Dages Sygdom med en Philoſophs Fatning 
øgen religiøs Mands Følelfer. . 

Beviis ipfychologifE Forſtand er Forſtandens og 
Fornuftens Anvendelſe for at frembringe Overbeviisning 
hos os felvog andre. Middelet hertil ere Grunde og de— 
res Forbindelſe. Jlogiſt Forſtand er et Beviis Udledelſen 
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afen Gæfning eller en Sandhed af ubetvivlelige Grunde 
i tilbørlig Forbindelfe. En Grund er fænd, naar 
den ſtemmer overeens med Lovene for Zænfningen og fan 
udholde enhver Fornuftens Prøvelfe, Naar man af fande 
Grunde holder noget for vift, falder man det Overbesz 
viisning. De Feorfætninger, hvoraf en Hovedfætningg 
Sandhed indſees, kaldes Beviisgrunde (argumen- 
ta) og den Sætning, hvorpaa alt kommer an ved det hele 
Beviis, kaldes Hovedgrunden (nervus probandi) Et Be—⸗ 
viſes Rigtighed beroer paa Forfætningernes Sandhed og 
og paa deres rigtige Forbindelſe efter logiſte Regler, 
Man begynder herved enten med den Sætning, man vil 
beviſe, oploſer den i to Forſetninger, og enhver af diſſe 
igjen i andre, faa længe indtil Forfætningerne ei behøve 
videre Opløgning; eller man begynder med Torfætninger> 
ne og lader Slutningen komme tilſidſt. Den forſte Be— 
viismaade falde den analytifte, den fidfie den fy nz 
thetifte. — Ved Beviis a priori erkjender Jeg ei alene, 
at en Gag. er fand, men og hvorfor den er det; Beviſer a 
posteriori give vel tiltjende at Sagen er fand, men et 
hvorfor den ev det. Beviis kunne videre være directe 
eller indirecte… Maar man nemlig bevifer en Sags 
Sandhed af rigtige Grundſetninger i Sammenhæng og 
uden Henſyn tildet Modſatte, er det et direct Beviis; 

. nen naar man flutter fra Modfætningene Falffbed til den 
givne Setnings Sandhed, er det et indirect (apogogi ØE) 

Beviis. Mathemathikerne benytte fig ifær af det ſidſte. 
J Retsvidenffaben gives der fo Slags. Beviis: man fors 
ftaaer derved, åt anføre det Lovſted, fom hjemler bet ene 
eller andet Partie Retten; eller den formale Fremſtilling 
af den juridiffe Sandhed med Henfyn til den omtvivlede 
Sags Det fidfte Glags Beviis føres i Civilproceſſer af 
Partierne ſelv efter foreftrevne Formaliteter, tligefom det 

si Griminalfager er Maalet for det juridiffe Forhør, Los 
vene binde Beviisførelfen til em vis peremptoriſt Tidsfriſt 
og faftfætter beſtemte Former for Brugen af Beviigmidlere 
ne. Beviismidler ere. Vidner, Decumenter, Hieſyn, 
Sagkyndiges Mening og, Eed. Gjenſtande for Beviis ere 
omtvivlede Kjendsgjerninger, og ſammes Henfigt Sands 
hedens Udfindelſe. Fk 

BevægeligeFefte kalder man de chriftelige 
Feſte, der ei ftedfe falde paa famme Dag iMaaneden, neme 
lig Paaſtke og alle de Fefte, der beſtemmes efter den, form 
Faſten, Skiertersdag, Langfredag, Chrifti Himmelfarte— 
dag, Pindſe. Derimod er Juul, Micheledag, St, Haner 
dag 2c. ubevægelige, fordi de altid indtræffe paa ſamme 
Dag i Maaneden. 
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Beyer kaldes egentligt de tyrkiſke Statholdere i 
Stæder og Sohavnez be ere afringere Stand end Bass 
ſerne og have kun enkelte Provindſer at regjere. 

Bezoardyret eret Slags Antiloper, i hvis Mas 
ve man finder den orientalffe Bezoarfteen. Denne 
tilffrev man fordum overordentlige'Kræfter og brugte dent 
mange Sygdomme, Nu er dets Brug ei hyppig, da man 
ved chemifÉe Underføgelfer ei har opdaget nogie virkſomme 
Dele derved. Den fremfommer af Levninger af ufordøies 
lige Vegetabilier, hvorom der færter fig en. ſteenagtig Skor— 
pe. Den er graaeagtig af Farve og af forſtjellig Skikkel— 
je og Storrelſe. 

Bianchini (Franceſco) en berømt italienſt Lerd 
født i Venedig 1662. Efterat have fuldendt fine førfte 
Studier i fit Fædreneland, begav han fig fil Bologna hvor 
han i Jeſuiternes Collegium udførte fit rhetoriſte og phi— 
lofophiffe Curſus. Siden beſtjeftigede han fig med Mar 
thematik og Tegnekunſt; for den fidfte vifte Han en færdes 
leg Smag og udmærkede fig i den. 1680 gif han til Padua 
for at fortfætte fine Studier, med hvilte han nu og for» 
bandt Theologien, hvori han erholdt Doktorverdigheden 
Hans £ærer i Mathematiken og Phyſiken var den lærde 
Montanari, fom teftamenterede ham alle finesphy= - 
ſiſte og mathematiffe Inſtrumenter. I Padua lærte han 
tillige Anatomie og med endnu mere Forfjerlighed Botas 
nik. Beſtemt til ben geiftlige Stand begav han fig til 
Mom, hvor Cardinal Ottoboni gjorde ham til fin Bis: 
bliothekar. Korat rette fig efter Skik og Brug ftuderede 
han Jurisprudens, dog uden at opgive fine Arbeider i Ex— 
perimentalphyſik, Mathematik og Aſtroönomie. Efterat 
han 1686 var vendt tilbage til ſit Fedreneland, bidrog han 
meget fil af gjenoprette Academia degli Aletofilis han fors« 
anledigede ifær, aft det oplyfte Phyfiten ved Geometrien, 
og forærede det, for af lette Arbeiderne, de ham af Mons 
tanari teftamenterede Inſtrumenter. Men dette Acade— 
demie behøvede hans Nærværelfe og gif ind, da han to Aar 
efter vendte tilbage til Rom. J Rom forbandt han fig 
med de meeft udmærkede Lærde og forøgede fine Kundſkaber 
ved at lære Groſk, Hebraiſt og Franſt. Tillige bleve An— 
tiquiteterne en Hovedgjenftand for hans Beſtijeftigelſer. 
Han tilbraghe hele Dage blandt de gamle Mindesmærfer, 
vår tilftæde ved alle Eftergravelſer, beføgte alle Mufeer og 
tegnede med ligeſaa megen Smag ſom Dueliahed alle Min— 
desmærfer, Da Cardinal Ottoboni efter Innocens den 
1ttes Død befteeg Paveftolen under Navn af Alexander 
3de, tilftod han Bianchini et rigt Canonicat, udnævnte 
ham til Opſynsmand og Bibliothekar hos fin Broderſon 

, 
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Pietro Ot toboni, og vilde beforbret ham videre, hvis han 
havde levet, og Bianchini vilde ladet fig vie til Præf. 
pave Clemens 11te fortfatte diſſe Gunſtbeviisninger og ude 
nævnte ham 1702 under Titel af Hiſtoriograph til Ledſager 
for Cardinal Barberini, Legat a latere i Neapel, da Philip 

”gte af Spanien tog dette Rige i Veſiddelſe. Bianchini 
nyttede denne Leilighed til at beftige Veſuv. Efter fin . 
Tilbagekomſt 1705 blev han og hans hele Familie adlet og 
Paven udnævnte ham til Sekreteer ved den Comiſſion, er 
var nedfat for atreførmereGalenderen, bvoriGardinaj Mors 
rig var Præfident. Det blev overdraget Bianchini at 
træffe en Middagslinie i Kirken St. Maria Degii Angeli 
og oprette en Solviſer, og han tilendedragte InÉtelig dette 
fvære Arbeid, hvdtmed den lærde Moraldi bjalp ham; 
Hans af Paven antagne Forflag at oprette et Mufeum ec- 
cletiafticum. maatte opgives af Mangel paa Penge. 1712 
blev han ſendt til Paris for at overgive Armand de Rohan 
Soubiſe Cardinalshatten. JParis blev Bianchini mob» 
taget meget ſmigrende. Han forelagde Akademiet en om 
ei af ham ſiden opfunden faa dog meget forbedret Maſtine 
til at rette Manglene ved de ftore flebne Glas i Kikkerter. 
Før han vendtetilbage til Rom beføgte han Lothringen , 
Lolland, Engelland og Flandern; efter fin Tilbagekomſt 
til Rom foretog"han igjen fine fædvanlige aſtronomiſte og 
antiquariſte Arbeider. Han fattede den Idee at trakke en 
Middagstinie igiennem Italien fra det ene Hav til det 
andet fom den berømte Casſini håvde gjørt i Franferig og 
beffjeftigede fig dermed i 8 Aar paa fin egen Betoftning 3 
men andre Arbeider adſpredede ham og Verket blev ei uds 
ført. I Aaret 1726 indtraf ved hans antiquariffe Unders 
føgelfer et Uheld, der nær havde koſtet ham Livet. fan 
var beſtjeftiget med at efterfee og tegne en nylig opdaget 
Bygning, da en Hvelving ftyrtede ind under ham og ban 
jorve et faa heftigt Fald pad den høire Side, at den for 
ebfe blev Ilam og han fom aldrig gandffe til fin Sundhed 

igjen. Han afbrød dog ikke ſine Arbeider; han reiſte til 
Florents, Parma og Bologna og vendte derfra tilbage fil 
Rom, hvor han gjorde vigtige Jagttagelſer over Venus og 
fortfatte tillige fir Arbeide over. Auguſts Gravminde. 
Han ſtrev de følgehde Aarte vigtige Værter over diffe to 
Gienftande og døde 1729. Hans Fadreneland lod opreife 
hamet Minde i Domkirken i Verona. Hans talrige SÉri f- 
ter ere ligeſaa mange Vidner om hans udbredte Lærdem, 
hvormed han forbandt den elſtverdigſte Beſtedenhed og 
Omgengelighed. 

Bias, Sønaf Teutamus var fedt i Priene, 
een af Joniens fortrinfigfte Steeder ved Aar 570 før Går, 
Fodſel. Hanopofrede fig Philofophieng Studium, hvilten 
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endnu ei beſtod i tomme Speculationer, da de, form man . 
gav Navn af Viſe, fornemmelig beſtjeftigede fig med Mos 
Tal og Politik. Bias gjorde det famme og pleiede at fige, 
at vore Kundſkaber om Guddommen indffrænke fig tilat 
vide dens Zitværelfe, og at man maade afholde fig fra al 
Underſsgelſe over bens Veſen. Han ftuderede fornemme-⸗ 
Lig fit Fedrelands Love og anvendte fine erhvervede Kund— 
ſkaber til fine Venners Fordeel ved at fale for dem i Retten 
eller afgjøre deres Stridigheder fom Voldgiftsmand. Af 
fin Formue gjorde hanen æbel Brug." Da Groeſus's Nes 
derſag og Lydiens Erobring af Cyrus meget foruroligede 
Jonerne, fom frygtede for et Ungreb af Seierherren, Taaz 
dede han dem at indſtibe fig med deres Eiendomme og neds 
Tætte fig paa Sardinien, men hans Mening. fſandt ei Bis 
fald og efter en forgjeves Modſtand bleve Jonerne undere 
tvungne af Cyrus's Feldtherrer. Indbyggerne af Priene, 
der beleiretes af Mazares, befluttede at forlade Staden 
med deres Koſtbarheder. Ved denne Leilighed fvarede Bis 
ag Gen af fine. Medborgere der undrede fig over, at han 
ingen Anſtalt gjorde til fin Afreiſe: „Jeg har alt Mit 
med mig.“ Hans Sorgleshed havde maaſtee fin Grund i 
ben KundfÉab han havde om Cyrus's Grundfætning vel af 
underkaſte fia Lande men ei. forftyrre dem. Efterat han 
havde underkaſtet fig Jonerne noiedes han med en let Fris 
but og lod dem forreſten regjere fig ſelv. Bias blev i fit 
Fæbdreneland ng døde der i en høj Alder. Hans Lands: 
mænd lode ham prægtigt begrave og: hædrede hans Minde. 
Man kjendte ingen andre Voerker af ham end et Digt over 
Midlerne at gjøre Jonien blomftrende og lykkeligt; der— 

imod anfører man en Mængde af hans Sprog og Lerdom⸗ 

me, É ' 

Bibbiena (Fernando), Hans Fader Giovan— 
no Maria Galli, Maler og Architect tillagde ham 
Navnet Bibbiena af; en Stad i Toſcana, hvor han var 
født, Omendſtjendt Faderen var en Difcipel af Albani, 
udmærkede han fig. dog ei ſynderligt fom Maler; Sonnen 
derimod, ſom var født i Bologna 1657, beſad de lykkelig— 
ſte Untæg for Kunſten, hvilket alerede vifte fig frå hans 
Barndom. Carlo Cignani af den albanſte Skole, fattede 
Godhed for ham og ingjød ham, idet han dannete ham 
for det Practiſke i Kunſten, Tilbsielighed fil at berige fig 

med Kundſkaber. Han ſtuderede Geometrie og blev Archi— 
tect. De. førfte Bygninger han opførte, fandt Bifald , 
hans Rygte udbredede fig og han blev kaldet fil Barcelona 
for at beſtyre de Hoitidelieheder, dér fulde holdes ved 
Garlydies Formæling, Han fandt meget Bifald og vends 
te tilbage fra Spanien overvældet med Roes og Forærins 
ger. Derpaa fatte Hertugen af Parma ham over fine 
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Skueſpilhuſe, tilſtod ham en Penfion og Titel af fin førfte 

Maler og Architect. Men en ſtorre Virkekreds ventede 
paa ham. Garlg3die, fom var bleven Keiſer under Mavn 
af Carl éte, kaldte Bibbiena til Wien hvor han bellædede 
de ſamme Embeder ſom i Parma, men med ſtarre Gage, 
Hans førfte Forretning var at beſtyre de glimrende Feſte, 
fom havde Sted ved en Erkehertugs Fodſel. Adſtillige 

: SEjønne Bygninger bleve opførte efter hans Tegninger«. 
Dog mangle de ſom det fynes af Kobberſtikkene over dem , 
den Adeloe Simpelhed, fom man finder i Antikerne og tit 
de it alieuſte og franſte Meſteres Varker fra det 15 Agrhun— 
drede J fine Theatermalerier har han end drevet Barro— 
minis forvirrede Stiil videre, Dog ere hang Enfembler ofte: 
af ſtor Virkning. I Særdeleshed udmærker hans Perſpec— 
tiver fig, fom han og felvomtaler i fine Skrifter, der røbe 
grundige Kundifaber, Hans Compofitioner vare noiagti— 
Ge og aandrige, hars Udfsrelſe faft, hans Colorit efterligs 
nede Stenen forivæffeligt, men hanhavde ei en. Paninis, 
Servandonis eller andres Rigdom og Afverling i Farver. 
Da hans fvage Syn é hang Alderdom hindrede ham i at 
male, gjennemfaade han fine Skrifter og udaav dem i fo 
Bind i Bologna 1725 og 1731. . Han blev tilfidbft blind og 
døde 1731. Hans tre Sønner have udbredet deres Faders 
Kunſt i det hele Italien og Tydſtland. Antonio bellædede 
fin Faders. Embede hos Keifer Carl 6te, Giuſeppe 
ur i Berlin eg Aleſſandro i Tjeneſte hos Churfyrften af 

alz. 

Viber har fit Navn af det graſke Ord Biblos,“ der 
egentlig betyder den blødere Trebark, hvorpaa de Gamle 
ſtreve før Opfindelſen of, bedre Skrivmaterialier. Derfor 
kaldte man fiden enhver Bog Biblos eler Bibli— 
on; men fortrinlig falder man Samlingen af de hellige 
Skrifter, fom de Chriſtne anfee for, Kilden til deres Reli— 
gion, ſaaledes. Derfor falde vi og denne, Bog den helli— 
ge Skrift, uagtet den er ſammenſat af forſtjellige Værter, 
Nogle af diſſe Skrifter, ſom Jøderne antage fom Grund— 
vold for deres Religien, falde vi det gamle Teſtamente, fordi 
man foreftillede den jodiſte Religion ſom et Forbund eller 
en Tractat mellem Gud og det jediſke Folk, men det græs 

ffe Ord Radynn, fom betyder et Forbund, har ogfaa Be— 
moerkelſen af et Teſtamente. Det ſamme Udtryk overførre 
man paa den af Ehriſtus ſtiftede Religion, hvilken man 
betragtede fom en Udvidelfe og Fuldkommengjorelſe af den 
jødifte eler fom et Forbund mellem Gud og hele MonncÆce 
flægten; derfor kalder mande Chriſtnes hellige Skrifter 
det nye Teſtamente Ingen Bog i Verden er fan ofte afe 

ſkrevet, trykt, . overfat og fortiaret fom Bibelen, faa er 
Samling af alle Udgaver, Overfættelfer og Zorllaringer 
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af Bibelen, vilde udgjøre et af de ftørfte Bibliotheker. 
Længe havde man fun Bibelen paa Hebraiſt, Greſt og 
ben latinſke Ovetfættelfe, hvorfor fun de Lærde vate iſtand 
fil af læfe den; Luther overfafte Bibelen paa Tydſk og 
fatte derved enhver af fine Landsmænd, der kunde læfg, i 
Befidbelfe af Religionens Kilde, Siden er den bleven mes 
te og mere udbredet og i den ſenere Tid er der ſtiftet Bibel⸗ 
ſelſtaber, ſom degyndte i Engelland, for at trykke og uds 
breve Bibelen blandt alle Nationer og alle Folteciafier. 

BibelffeDOldfager eller Antiquiteter falder 
man den Videnſkab, fom beſtriver deels det jødife Folks , 
deels ben forſte chriſtne Kirkes Forfatning, Sæder og 
Skikke. De borgerlige Forhold, Gudstjeneſtens Indret— 
ning, det huslige. Livs Sedvaner, Bygninger og hellige 
Steder, Klædedragt, Huusgeraad m. m., udgjøre Gjen— 
ftandene for denne Videnſkab. De bibelſke Oldſager ere 
deels jodiſte, deels chriftelige. Kilderne til-de førfte ere 
det gamle Teſtamente, Joſephus, Philo, ſamt Talmud 
og Rabbinernes Skrifter. Dog mage man bruge Talmud 
og Rabbinerne med ſtor Forſigtighed, hvis man ei vil for— 
vexle ældre med nyere Tider. Kilderne fil be chriſtne 
Oldſager ere det nyeTeſtamente og Kirkefedrenes Skrifter, 
der levede og ſtrev fort efter Apoſtlerne. — Uden Kjendfkab 
tilet Folks Sæder og Skikke bleve mange Stæder for 
Skribenterne, ſom har Henſyn dertil uforſtaaelige, hvors 
for Skriftfortolkerne nodvendigen maa fjende de bibelſtke 
Antiquiteter. Blandt de nyere Skribentere, ſom forneme 
melig have beffrevet de jodiſte Oldſager ere ifær Boland, 
Fo. Simonis, Schulz, Bauer, Warnes 
kro's og Jahn. Om de cbriftelige Oldſager finder 
man Efterretning deels i Commentarernesover det nye Te⸗ 
ſtamente, deels i Kirkehiſtorierne. 

Bibelſt Jordbeſktrivelſe er den Videns 
ab, ſom lærer at fjende de Landes naturlige Beffaffenhed 
"og Forfatning, der vare Skuepladſen for den hellige Hiſto— 
Tic, dD, €. deels det jødiffe Folks Begivenheder, deels 
Chriſtendommens førfte Stiftelfe, Den beſtriver altſaa 
fornemmelig Palæftina, men giver tillige Efterretning om 
de til Valæftina grændfende Lande og de Provindſer af det 
romerſte Rige, hvor Chriſtendommen i Apoſtlernes Tid 
fandt Indaang. Kilden til denne Videnſkab ere de hellige 
Bøger ſelv, Fofephus, de gamle Geographer, 

Strabo, Ptolemæus og Pomponius Me— 
la og ef Onomasticon erbium et locorum scripturæs, ſom 
Biſkop Euſebius af Cæfarea i det ade Aarhunbred ſtrev paa 
Greeſt og ſom Hieronymus overſatte paa Latin. Blandt 
de nyere Lærde der have arbeidet i denne for Skriftfortol⸗ 

ae 

— 
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| erne faa. vigtige Videnſkab, ere iſer Bachiene, 
Wells og PolænderenYY Us brandvan Hammels— 
feld mærkelige» 

Bier ere Inſekter, der udmærke fig ved en færdes 
les ordentlig Virkſomhed og ere Menneffene til betydelig 
Nytte. De inddeles i vilde og tamme Bier, Linee angi— 
ver 37 Arter af Bier; De beftaae af tre forffjelige Clas— 
FRED DTI NNU EET SO DET ie h NØ) 
Hanbierne.og 3) Arbeidsbierne De bygge 
deres Reder i hule Zræer, i Jorden i Leer og Steenhobe. 
De leve i Selſkab og danne regelmæsfige Geller, een ved 
Siden af den anden. J hver af diſſe ligger Moderbien eet 
Ea, hvoraf inden faa Dage fremkryber en hvid Orm 
uden Fødder. Arbeidsbierne føde diſſe Larver med Hons 
ning, hvorpaa de forvandles, Cellerne lukkes for dem af 
Arbeidsbierne indtil de felv ere blevne Bier, da de bide fig 
igjennem. Hos en Dronning boe omtrent 1600 Hanbier 
og ofte 20000 Arbeidsbier, fom ere forfynede med en god 
Braad, Dtonninaen eller Viſeren fan lægge 40000 Wg: 
forſt Arbeidsbier, ſaa Hanbier og derpaa Hunbier. Ar— 
beidsbierne have to Maver, een til Honning en anden til 
Vox. Nogle bære til Cellerne, andre bygge, fore Larver— 
ne, føge at bortjage deres Fiender 2c.; Hanbierne leve 

imidlertiid et dovent Liv, men ſaaſnart Parringsfidener 
forbi bliver de udjagne eller dræbte, —Naar der blandt den 
ungeAfkom findes en Dronning, drager de ud med den og 
danne en uye Sværm, der flyver omkring Tilden finder et 
nyt paſſende Opholdsſted. 

Bjerge Éalde vi de betydelige Forhsininger par 
vor Jords Overflade; Høie ere af mindre Størrelfe. 

". Bjerge, derløbe flere Milei Gammenhæng, kaldes Bjerg= 
| træfninger, Bjergkjeder, Biergrygge. Sielden træffer 

man enkeltſtagende Bjerge paa Sletter, almindelig findes 
flere ved Siden af hinanden. Fordybninger mellem Bjer— 
gene kaldes Dale. Jordens Overflade er meget ujevn 
og felvi flade Lande findes der Forhoininger og Fordyb— 
ninger i Mængde, funere de ei faa udmærkede fom i Bjergs 
lande, Nærmere Kundſtab om vor Jord lærer os at de 
fornemfte Bjerge hænge fammen i (tore Strakninger over 
hele Kloden. Uralbjergene, der adffille Europa 
fra Afien og fender en Arm til vet hvide Hav og Novaia 
gembla, "hænger fammen med Cevobjerget, der uds 
gjør Grændfen mellem Norge, Sverrig og Endeel af Russ 
land. En anden Bjergftræfning gaaer fra det nordlige 
Indien til Thibet og Kaſchmire, hvor det danner den høies 
ſte Egn af Middelafien og løber mod V. giennem Perfien 
og mod Øften gjennem China.” Fra Nordafiens høiefte 
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Land ved Bjerget Bogdo fom adffiller Calmukkernes 
Land fra Mongolernes gaaer en Bjeratjete under Navn VA 
musfart fydlig mod Thibet, en andeh træffer fig m 
Veft under Navn af Al ak gjennem det frie, Tatarie og 
Buchariet og ftøder til Uvalbjeraene. En tredie Bjerg— 
ſtrekning gaaer ind i Mongoliet mod Ø. under Navn af 
Changchai,dreier fig derpaa og danner Corea ſamt 
Klipperne og Øerne henimod Japan; eu fjerde Hovedtjede 
danner Alfaibjergene, der begrendſe Siberien 
fra Irtiſch til Amur, De ſmaae Sidegrene af diſſe høie 
aſiatiſte Vjerge ere utallige. Mellem det caſpiſte og forte 
Hav ligger Caucaſus, et af Aſiens hoieſte Bjerge, 
Dets mulige Sammenhæng med een af de før nævnteBjergs 
fjeder er endnu ei afgjort, men det udffræfter fine Grene 
igjennem Lillaſien til Arabien og danner Taurus, Sinai 
og Libanon; andre Grene gaae omkring ber forte Havtil 
Europa, ifær til Macedonien Hvor ve faae forfkjelige 
Navne. Fra det forte Hav mellem Moldau, Walatiet og 
Siebenbuͤrgen gage de carpathifte Bjerge, 
fom ftrælte fig hen til Polen og Schleſien og hænge fams 
men med Tydſklands Bjerge. Suderern e løbe igjens 
nem Øfterrig mellem Bøhmen og Schlefiun og fender nogle; 
Grene nordlig og veftlig igjennem Meiſſen og Volgtland. 
$ argbjergene udbrede fig i flere Grene i Tydſtlands 
Midte. Europas høiefte Lande ere i Schweiz og Savoyen, 
hvis Alper hænge fammen med Zydfflanis, Italiens 
og Frankerigs Nabobjerge, en med dem forenet Green, 
Apenninerne, gjennemfÆjærer hele Italien indtil 
Reggioſog gaaer fandfynligviis under Havet til Afrika, 
med hvis Bjerge den ſtager i Forbintelfe. Fra Alperne 
gaae en Rekke Bjerge mod V. igjennem Frankerig og ads 
Jfiller under Mavn af Pyreræerne Franterig fra . 
Spanien. J Afrika er Atlas det berømtefte Bjerge 
Man ſtfelner mellem det ſtore og lille Atlas; hiint, fom 
maaffee hænger ſammen med Italiens Biergkjeder, løber 
veftlig til Barbariet, ſom det adffiller fra Beledulgerid; 
dette gaaer fra Tunis til Gibraltar. Desuden løbe langs 
Nilens Bredder lave Bjergkjeder igjennem Over: Ægypten, 
Nubien og Abyſſinien til uͤkjendte Egne af det indre Afri— 
Ta, hvor be ſtode fammen med Maanebjergene. 
Derfra gade rimeligviis andre Bjerge ind i det ſydlige Af— 
rika, med hvilfe GS neebjergene inden for det go— 
de Haabs Forbjerg ere forbundne, Amerika har, ſom 
man hidfil troede, de høiefte Bjerge. Cordilleras 
de los Andes, hvortil det høje Chimborasſo 
hører, firæfter fig langs Amerkas Veſtkyſt gjennem Chili 
og Peru. Med dette Hovedbjerg fane en Mængde andre - 
Bierge i Forbindelſe og udſtrakke fig i forſtjellige Retnine 
ger gjennem Sydamerika. Derfra gaaer videre en Kjede 
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igjennem Landtungen Panama til Nordamerika, hvor ben 
. Jøber nordlig langs Veſtkyſten og fender adffillige Grene 

øftlig ind i Landet, hvilke ſandſynligviis i det høiefte Nor—⸗ 
den hænge ſammen med det nordlige Aſiens Bjergkjeder. 
De berømtefte Bjerges Hoide ere maalte til forſtjellige 
Tider og af forſtjellige Mænd. De her anforte Høider ans 
give Bjergenes lodrette Hside over Havets Overflade 5 
faaledes er Chimboraſſo 3220, Cayambeorcu 
3030, Ant i ſan a 2e50, Pitchinca 2430, Qu i⸗ 
to0.2452, Montblanc 2426, Aiguille deAr⸗ 
gentierre 2og94, Corne du Midi 1945, St. 
Gothard 1650, Wtna 1672, Furk a 973, Br os 
cfen 546, Dalen ved Chamouni 524, Mont Cenis 
432, Staden Genf 183 Toifer over Havfladen. — Gaa cos 
ioſalſte ogſaa nogle Bjerge fyres i og for fig. felv, faa ube— 
tydelige ere de dog i Sammenligning med. Jordens ftore 
Maſſe, hvis Kugleſtikkelſe ved dem et veſentlig forandres; 
thi det høiefte Bijerg Chimboraſſo forholder fig ikke engang 
fil Jordens Gjennemſnit fom 1 til 1000. J Almindelig— 
hed have Bjergene en Kegleform; dog har denne Form ifær 
ved ftore Bjergkjeder forſtjellige Modificationer,  Alpe= - 
bjergene i Schweig og Savoyen beftaae af en uhyre Sams 
ling af de meeft forſtjellige Bjerge, der ere ordnede i lige— 
løbende Kjeder. Det hoieſte Bjerg findes almindelig &t 

. Midten af hele Bjergmaſſen; de tilgrændfende aftage t 
Hoide i Forhold til deres Fraſtand. De høiefte Spidſer 
beftaae af fteile Klipper, der ere bedekkede med evig Jis 
og Snee. Mellem diſſe Klippemaſſer findes Dale, hvori 
Sneen og den af Sneen ſmeltede Sis felv.et om Sommeren 
tøer op. Dybece nede løbepaa vegge Sider af Hovedkje— 
den ftore og brede Dale, der om Sommeren ere bedekkede 
med Grønt, og tildeels, naar deres Hoide eier for flor, 
bære Korn og Frugttræer, deels tjene til Græsgange 
Mod diffe grønne Dale ſtrakke fig fra de øverfte Klippedas 
le, Svælgder ligeſom hine ere fyldte med beftandig Fis og 
kaldes Gletſchere. Jo. fjernere de mindre Bjerg— 
fjeder ere fra Hovedbjerget deftø lavere blive de. Snee 
og Jis forfvinder og Alt faaer et mindre raat og dødt Uds 
ſeende. De enkelte Bjerge vife fig afrundede ved Toppe— 
ne, bedæltede med Grønt og tabe fig lidt efter lidt i Slet— 
ten. Lande med høie Bjerge have om Sommeren i de fors 
ſtjellige Bjerghøider ogfaa. forſtjelligt Clima inden ef mee 
get indſtrenket Rum. Man ftiger lidt efter lidt fra de 
meeſt blomftrende Dale, der prange med Korn, Frugttræer 
og Viinranker, til de med aromatiſke Ylpeplanter og paa 
Skraaningerne med Naaletræer bevorede Drifter, feer Ve— 
getationen efterhaanden aftage, indtil den endelig gandſke 
ophører, ſaavelſom alt organiſt Liv og den barſkeſte Kulde 
hindrer videre Fremtrængen, Grendſen, hvor Vegetatio—⸗ 
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hører og Fis og Sneeregionen begynder, er meget forſtjel⸗ 
lig efter Landets Beliggenhed; den ligger faa meget hoiere, 
jo bedere, og ſaameget lavere, jo Foldere Landet er. At 
Luften paa Bjergene maae være foldere end paa Sletterne 
følger af det forhen ſagde og befræftes ved Erfaringen 
overalt. Aarfagerne hertil ligge fom det fynes et alene . 
deri at Solſtraalerne falde mere lodret og virke følgelig 
ftærkere paa Sletterne, men Luftens ſtorre Sæthed kommer 
tillige i Betragtning, da den fan modtage mere Varme end 
den tyndere Luft paa Bjergene At, Bjergluften er renere 
end den fædvanlige, er afgjort, men at den ogfaa fulde 
være fundere gjelder fun foren vis Høide. 3 ſtore Høis 

der føler man fig meget befværet og et næften unævneligt 

Ildebefindende, forenet meh megen Kraftløshed bemægtiger 
fig det hele Legeme, hvilken Sauffure forflarer af Luftens 

forandrede Tryk paa Karrene og deres derved ſlappede 

Elaſticitet. — Bjergenes Indre er kun lidet bekjendt; vi 

vide fun hvad Bjergverksvoſenet ſtaffer os Kuadſtab om. 
Dog er man kommet ſaavidt, at man troer ſig berettiget 

til at antage fire forſtjellige Claſſer Bierge med Henſyn til 

deres indre Structur. Fil den forſte Claije høre Grund: 

bjergene, der udgjøre Bjergtjebernes Kjerne, danne 

de ſtorſte Bierge ,Eftrætte fig dybt i Jordens Indre og 
funne betragtes ſom Beenrader i det ftore Verdenslegeme. 
De flefte Grundbjerge beftaae af en ligeartet Maffe, for⸗ 

nemmelig Granit, undertiden og af Serpentinſteen, 

Porphyrec. J diſſe Bjerge finder man ingen Forſtenin— 

ger af Søe- og Landdyr, hvoraf man med Rette flutter”, 
at de vare til. før de organiſke Legemers Frembringelſe. 
Grundbjergenes Maffer ligge paa hinanden i Lag, mellem 

Hvilke findes Kløfter og Gange. Diſſe ere ofte opfyldte 

med en anden Maffe end. Steenartens Lag f. Er. Quarts, 
Tungſpat, Glimmer 2c,; ofte indeholde de og Ertfer, der 

give Guld, Sølv, Kobber og andre Metaller. Fil den an— 

den Glaffe høre de Bjerge, der forraade en ſildigere Dan— 

nelfe,. Man feer af flere Kjendemærter, ifær de mange 
Forſteninger, fornemmelig af Sødyr, hvis Originaler 

man ei mere finder, at de ere dannede under Vandet. 

Ze heftaae afenkelte over hinanden liggende Lag, hvoraf 

hver beſtaaer afen ligeartet Maffe, men Lagene felv ere 

meget. forffjellige fra hverandre. Derfor kaldes de 

Flotsbjerge. Den tredie Claſſe udgiør de ſam— 

menhobede Bjerge, fom for det meſte beftaaer af 

en Sandart, der ved et Forbindelſesmiddel er blever fil 

Steen eller og de beſtaae af Mergelley og ſjelden under ole 

de Soprodukter, men vel Stykker af forſtenet Zræe , hele 

Fræftammer, Aftryk af Fiſte, Planter, ja endog Knogler 

og hele Skeletter af Landdyr, af hvilfe mange ef længer 

fiades. Det er herved mærkværdigt, at man blanbt diſſe 
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Oyrefkeletter findes adſtillige de Landes hvor diſſe Dyr 
for: nærværende sfid ei funde leve 'f. Er. Clephauter og 
Næsharn i det yderfte Norden af Aſien og Amerika. Oge 
faa diſſe ere uimndføgelig dannede af Bandet. Mar. beler 
biffe i to Slags plat Land og. Sæbebjerge. Det førfte 
har enten en fuldkommen føvn Overflade eller fun hiſt og 
her ubetydelige Forhøininger, og bør derfor ſnarere kaldes 
fladt Land end Bjerge. Det øverfte Lag af dette Land 
heftaaer almindelig af Agerjord, der er meget beqvem til 
Planters Fremkomſt.  Sæbebjergene findes fornemmelig ét 
Grundbjergenes Dale og indeholdeStiver af Quarts, Gras 
mit, Glimmer, Leer ꝛc. Den fjerde Elaſſe udgiøre 
Vuhkanerne eller de ildfprudende Bierge. (See 
BVultaner), 

Bjijergværfsvæfen falder man de Arbeider, 
hvorved.man erholder Metaller og andre Fosfilier frem af 
Jorden. Bjergværisvidenffab indeholder deels orbere— 
delſesvidenſtaberne, den egentlige Bjergverkstechnick og 
dens Hjelpevidenffaber, Derimob er Bjergverkskunſten ſom 
et Udtog af hiin, et Indbegreb af alle de Kundſtaber, ſom 

v lærer og at opføge nyttige Foffilier, bringe dem for Das 
gen, tilberede bem, ſamt rydde de forekommende phyſiſte 
Hindringer henfigtsmæsfig af Veien. Hofraad Wer⸗e 
ner inddeler Biergverkskunſten ito Dele, den mecha— 
ſte og techniſte. Den mechaniſte Hoveddeel indbefatter é 
Afſnit nogle geognoſtiſte Forkundſtaber, en Overſigt ovge 
de ved Øjergværferne anvendelige mathematiſte Kundſta—⸗ 
ber. en fort Underretning om Bjergenes Underføgelfe for 
Bjergmend med Henſyn til Foſſiliernes Lag; en fort Une 
derretning om Bjergenes Beſtaffenhedz £æren om Arbeide 
i Steen og de dertil hørende Verktoier; Læren om Grus 
beindretninger og deres Drift og endelig Læreu om Gruber— 

| neg Bygning. Den techniffe Hoveddeel indeholder 6 Afs 
| fnit, nemlig Læren om Veiret, om Bjergverksmaſtiner, om 
» Bandets Ledning 2c. 

Biefter (Joh. Erich) førfte Bibliothekar ved det 
fongelige Bibliothek i Berlin, fortjener priisvardig Erin— 
dring ei alene for den Villighed, hvormed han tillader 
andre at nytte de ham betroede litterære Sfatte, men og 
for den velmeente Iver, hvormed han har. førget for Ope 
lysningens Udbredelſe. Af en af' ham felv udkaſtet Bio» 
graphie uddrages følgende Omftændigheder af hans Livs 

| Født i Luͤbeck 1749, hvor hang Fader var en velhavende 
| Kjøbmand, fif han en omhyggelig Opdragelſe, vifte tidlig 

Tilbsielighed til Sprog og blev derfor beftemt tyl Videns 
ſkaberne. Efterat han paa Gymnafiet i Liibed under den 
værdige Overbecks Veiledning, havde lagt en god Grund é 
det Greſte og Latinſte og lært at Ejende de gamle Digtere, 
ſamt desuden erhvervet fig tilftræffelige Renkebet det 
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Franſte, Engelſke og Italienſke „for ogſaa af kunne leſe 
diſſe Sprogs Digtermeſterverker, gik han til Univerſitetet 
i Goͤtringen for at ſtudere Retten. Men hans Yndlingss 
fag bleve Litteratur- og Menneſkehiſtorie, Sprog og Kri— 
til, Han kunde arbeide med anſtrenget Flid, men ban 
fattede ingen beſtemt Leveplan enten for at erhverve Ud⸗ 
komme eller Hæder... I Gåttingen fTuttede han inderlig 
Benftabsforbindelfamed Birger, MathiasSprens 

syet, Baren Kielmansegg og nogle andre lige» 
ſindede Maglinge. Shakeſpeaktes ophsſstede Aand blev 
hyldet i denne Kreds med billig Beundring: J Forening 
med Sprengel forføgte Bieſter paa én Overfæftelfe af ſpan— 
jfe Digtere," Efterat være fommen' tilbage til Luͤbeck, bes 
gyndte han den juridiſte Praxis og arbejdede tillige i den 
roſtockſte lærde Tidende og ſiden i algemeine deutſcheBibli— 
othek. Ved Vaaffetio 1773 modtog han en tilbudet Læs 
rerplads ved Padagogum i Buͤtzow. Der fandtes dengang 
fortrinlige Mænd, med hvilke han kom i Forbindelſe ſom 
Tetens, Toze, Karſtens og flere. Bieſter lærte 
Sprog, Hiſtorie og de fan kaldte ſtjſonne Videnſtaber og 
blev 1774 Doctor juris for ogfaa at kunne læfe Collegier for 
Studenterne over Univerſalhiſtorie, Retshiſtorie og det 
greſke Sprog. 1775 nedlågde han fit Embede, gjorde ens 
Reiſe til Berlin, opholdt fig derpaa nogen Tid i Mecklen— 
burg og Luͤbeck og antog 1777 i Berlin Plads ſom Privat= É 
ſekreteer hos Minifteren von Zedlitz, en Ven og Befordrer 
—— og Kunſter. Bieſter befandt ſig lykkelig 
i denne Virkekreds i en ædel Mecens Selſtab. Han fom i 
Forbindelſe med Berlins og Udlandets meeſt udmærkede 
Mænd. Inderligſt forbandt.han fig med G'edite, hvis 
Jver ogfaa fart opmuntrede ham til offentlig Virkſom— 
hed. De fotetoge 1785 i Fæledsfkab det berlinfte 
Maanedsfirift, ſom ifær ved Bieſters Virken og 
Forbindelſer blev et af de meeſt indholdsrige Journaler ” 
paa den Tid. Med æbel Frimodighed beftræbte Biefter 
fig for troligen at fremſtille QOvértroe og Fordom fra 
deres farlige Side, Bedragerie fra fin ſtjendige og Jefuis 
ternes og deres Liges Machinationer fra den afffyelige ” 
Side, derimod talte han ſtedſe for Fornnft og Oplys⸗ 
ning. Dog fan man ei nægte at han ved at holde fig 
formeget til en Materie og ftedfe gaae løs mod ofte blot 
indbildt Jeſuitisme, gav grundet Anledning til Spot og 
Dadel. 783 bleven Plads ledig ved Bibliotheket, hvil -» 
Ten gandſke ſparede til Bieſters Ønffer, Frederik 2den 
lod ham fomme,til fig, underholdt fig med ham og udnævne 
te ham til Bibliothefar, J dette Embede erhvervede” 
han fig betydelige Fortjenefter. Han ordnede-Bibliothes 
ket, aabnede det til offentligt Brug og havde den Fornøi= 
elje paa fit Forſlag at fee det meget beriget« »Den nuvgs 

— 
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rende Konge, der forenede det med Akademiet, gjorde Bie- 
ſter til Medlem af bette Inftitut. Foruden det berlinſke 
SMaanedefkrift, fom han fra 1791 fortfatte alene i en Mæte 
Te af ar, har han of overfat Anacharſis Reife med An» 
merkninger og Tilſetninger, der vidne om. hans dybe 
Kundſtab i Oldſagerne. 

Bievre (Marfchal, Marquis af) født 1747, tjen» 
te under Muſteterernes Corps, en dengang adelig Livvagt 
hos 'Kongerne i Frankerig, erhvervede fig et Navn ved fis 
ne vittige Gvar og Calembourg, fom ſnart kom i Mode, 
Han forføgte fig og fom Cyftfpildigter, men uden Helde 
Som et Beviis paa hans Færvdighed i træffende Svar ans 
fører man hans Svar til Ludvig 15, fom han blev føres 
ſtillet. Kongen yttrede det ønffe, at høre en Calembourg 
af ham, Donnez moi un suſet, Sire, ſagde Bievre, — 
Faites en un sur moi. — Sire, le roi n'eft -pas-un sujet var 
Bievreg træffende Svar. J Aaret 1789 gif han til Spa 
for,fin Sundheds Skyld og døbe der. Mau bar adftillige 
Skrifter af ham, blandt andre en Almanach de Calembo- 

murgs,… Deville har under Titel Bieveriana udgivet hans 
Vittigheder ſamlede. ' 

Bigamie det i Lovene forbudne Ægteffab meb tø 
Perſoner paa een Tid. Fordum ſtraffedes det med Døden, 
nu fom Ægteffabsbrud. 

Bilance, Balance, Kjøbmændeneg maanebs 
lige eller aarlige Reguſtab over. Indtægt og Udgift, for at 
fammenligne Gevinft og Tab, Fordringer og Gjeld med 
hinanden og gjøre Hovedſummerne lige ved at vegne til 
hvad ber mangler i den ene Hovedſum under Udtrykket pro 
Saldo .d, e, til Afſlutning. 

Billede er efter Kant den empiriffe middelba— 
ve Fremftillelfe af en Gjenſtand, for faavidt famme 
indbefatter en Mangfoldighed i viſſe Forhold, følgelig 
en Geſtalt (Skikkelſe, Form). Vi funne betragte denne 
Gienſtand fra fire forſtjellige Synspunkter nemlig ph ye 
foldgilft, pfychologi ft, æ ſthetiſt og ar» 
tiſtiſck. PhyftologifÉ betragtet er Billedet en forminds 
ſtet Fremſtilling af de Piet forfvævende Skikkelſer, Far= 
ver, Bevægelfer og andre ſynlige Egenſtaber og Forhold 
ved Legemerne, formedelſt Lyfet og ders Straaler foreſtille— 
de paa Bagfiden af Nethinden, fom ei er andet end den uds 
bredte Seenerve. Dette er den fædvanlige phyſiologiſte 
Forklaring paa hvad vi falde at fegs pſfychologiſt at afgiøre, 
hvor den fidfte Aarſag til Synet og —— derved 

2 
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findes, paaligger Anthropologerne, Pſychologerne og Phi⸗ 
loſopherne. Hvordan man nu og kan blive enig herem, 
bliver det dog afgjort, at det er Indbildningskraften, 
fom modtager hiint Billede ved Sandſerne og forvandler 
det materielle Stef til et aandigt. ÆfFthetift- og 
avtif tit E taget er Billedet en Fremftilling af en le— 
gemlig eller legemliggjort Gjenſtand, ſom er dannet efter 
ſin Original i alle dens Dele efter dens ſynlige Yttringer 
med den troeſte Neſagtighed. Denne Fremſtilling er mu—⸗ 
lig paa forſtjellige Moader, efterſom ben iverkſattes ved 
forfkjcllige paa Stoffet anvendte Midler enten for Synet 
alene eller for Synet og den pyyfiffe Folelſe tillige. Man 
fan derfor falde en Tegning, et Kobberſtik, et Malerie, 
en Statue og enhver Sfterligning i Metal, Steen, feer, 
Tree ꝛc. et Billede, omendſtjondt man hyppigen fortringe 
viis kalder Malerier ſaaledes. Kunſtneren tager fin Frem— 
ſtilling enten af Virkeligheden eller af Indildningen. 

førite Tilfælde ſettes kun hans middelbar frembringende 
(reproductive) Indbildningskraft i Virkſomhed og hans 
Verkbliver en blot Efterligning. Hvor derimod Origina— 
len fun Forefvæver Kunſtnerens Sjel, der ev den egentlige 
productive (umiddelbar frembringende) Indbildnin gskraft 
i Virkſomhed. — Foruden diſe 4 Synsmaader gives der og 
poetiſke Billeder hvilke frembringes ved Ord, Det hører 
til Poeſiens Væfen at fremſtille Billeder og i Billeder, Men 
hvad man i Poeſien falder Billede har fun uegentlig dette 
Navn, fordi Billedet bevirker Troe paa en udvortes Reas 
litet og derved Folelſe. Billede bruges altfan her blot mes 
taphoriſt, fomblot Foreftilling, hvorved Indbildningskraf⸗ 
ten føres til en Anffuelfe der fager Skin af Virkelighed. I 
øvrigter Billedets Sphære af mange endnu mereudvidet og 
bruges ei alene i Poefien men og i alle Ku fler. Thi foruden 
Mimiken, hvortilnogle føje Plaftifen, vifer det fig virkeligt, 
at der gives Billeder i Dandſekunſten (Feurer) i Tonekun— 
ſten ſom og i Talen. J atle diſſe Kunſter pleie man tog 
almindeligt at kalde det Figur, hvad vi her have kaldt 
Billede. É . g 

Billedlære (Jkonologie) er den Kunſt at fores 
drage ſedelige (moralſte) Santheder under Sindbilleder 
og at forklare diſſe, eller at forffaffe Kundifab om, de 
— hvorved moralſte Sandheder kunne ſandſelig frem— 

illes. 

Billedftarmere (Jkonoklaſter) kaldte man 
de Tilhænaere af Chriſtendommen, der ei vilde tagale Bil— 
leder ft Kirkerne og endnu mindre ſammes Tilbedelſe. 
Striden om Billeddyrkelſen begyndte i det græffe Rige og 
vår ifærheftig i det 8de og 9de Aarhundred. I de førfte tre 
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Aarhundreder efter Chriſti Fodſel kjendte de Chriſtne ei til 
Billeder i Kirkerne. Den forſte Anledning til den chriſte— 

slige Billedtjeneſte gav deels den Skik at man oprettede 
Keiſerne Wresſtotter med deres Billeder paa, deels ogſaa 
den Omſtendighed at man føgte at vedligeholde Biſtopper— 
nes og Martyrernes Minde ned deres Billeder, J det 4de 
men fornemmelig i det ste Aarhundred opſtillede man diſſe 
i Kirkerne uden dog af viſe hem. nogen Tilbedelſe. Men 
fra det. 6te Aarhundred begyndte man af Døiagtelfe 
at, kyſſe Billederne, tænde Lamper for dem, brænde Rogel— 
fe til deres Ære øg rilffrive den Under, Mange Biſtop— 
per føgte af bortdrage de Chriſtne fra denne Zilbedelfe 3 
andre taalte dem blot fom'en anſtendig Prydelſe for Kir— 
ferne, da detimod andre nærmede fig mere og mere til et 
virkeligt Afguderie. Keiſer Leo den 3diem Dri 
enten, fom var Overtroen og Billedtilbedelfen meget 
fiendfE, befaledei Aaret 726 at borttage alle Helgenbille— 
der, Chriſtus's undtagen af Kirterne og afholde fig fra 
deres Tilbedelſe. Over denne Befaling udbrød førft paa 

Oerne i Archipelagus en Borgerkrig. Da Paverne Gre— 
gor 2 og Zdie antoge fig Billeddyrkelſen og Keiferen ikke 
Tom. de fordrede fog fin Befaling tilbage, erklærede de 
ham for enKjatter og hans Underſaatter i Italien begynd— 
te ogfaa at gjøre Opror. Fra denne Tid. dannede fo Par— 
tier ſig i den chriſtne Kirke nemlig Billedtilbedere 
og Billedſtormere, der verelvirs, forfulgte og 
myrdede hverandre. Leos Sön Conſtantinste, der 
fulgte ham i Regjeringen 741 og lignede ham i at forfølge 
Billeddyrkelſen, gif dog frem med mere Mildhed. Han 
holdt 754 en Kirkeforſamling i Conſtantinopel, hvor baa— 
de Billedernes Brug og deres Tilbedelſe forkaſtedes. Og— 
faa Conſtantins Søn Le 0, der kom til Regjeringen 7754 
fulgte famme Exempel, men hans Gemalinde Frene 
lod ham forgive 780, og en Kirkeforſamling i Nicæa bes 
Træftede 786 Billedernes Tilbedelſe og belagde dem med 
Straf, ſom paaſtode, at man ei burde tilbede nogen uden 
Gud. Men, endffjøndt Græfer og Italiener vare Billede 

. byrtelfen gandſke bengivne, faa fulgte dog de flefte Chrifts 
ne i Occidenten (Britter, Tydſte, Franffmænd) ci deres 
Exempel, men paaftode, at man vel kunde beholde Billeder— 
[ne i Kirken, dog ei tilbede dem, Ogſaa Carl den ftore 
(fandfynligviis med Almuens Biſtand) førev mob Bihede 
dyrkelſen, og en Forſamling, ſom han 794 lod holde i 
Frankfurt am Mayn, billigede hans Mening uagfert Pave 
Gregors Mobfigelfe. Blandt Grakerne begyndte Billed— 
ſtriden efter Jrenes Forviisning 802 paa nye og vedvarede 
næften Halvparten af det gåde Aarhundred. Hendes Efter— 
følger Nicephoros borttog vel vi Belederne af Kir— 
Terne, dog turde Blledtilbederne ei forfølge deres Mods 
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ftand ere, Endelig indførte; Keiſerinde Theodora, 
efter en 842 i Conſtantinopel holdt Kirkeforſamling, Bil— 
leddyckelfen igjen iblandt Græferne, hvilken Beflutring 
betræftedes 870 ved en anden Kirkeforſamling paa ſamme 
Sted 3 det vettlige Rige beholdt manvel Billederne, dog 
blot for at vedligeholde fortjente Mænds Erindring, hfvoriz 
mod. deres egentlige Tilbedelfe var forbuden. Denne Be— 
ſtemmelſe tog ogfaa en under Ludvig den fromme Aar 824 i 
Paris holdet Kirteforfamling. Men lidt efter lidt afveeg 
man fra denne Mening, og Pavens Dom, der talede for 
Billedtyrfe:fen, fandt endelig ogſaa Bifald i den veſtlige 
Kirke, da hang Anſeelſe tog faa meget fil. * 

Billedhuggerie er den dannende Kunſt, ſom 
fremſtiller i haarde Maſſer ved Meiſelens Hjelp Billeder af 
legemlige eller legemliggjorde Gjenſtande med den muligſte 
Sandhed, i alle tre Rumudmaalinger, Længde Bredde og 
Dybde. Diffe Værker inddeles i runde og halv- 
Tunde. Ved ruude Figurer forftaaer man ſaadanne, 
der kunne betragtes fra alle Sider. De ere af forſtjelligt 
Slags, enfen hete Legemer, Bryſtſtykker, Bo: 
ſter, Hoveder, Anſigter; desuden Poſtamen-— 
fer, Vafer og andre Forféjønnelfer; Ved halvrunde 
forftaaer' man ve Figurer, der rage frem af en flad Grund 
Tun med en Deel afderes Overflade. Dette ophøjede Ar— 
beid falder man almindelig Reliefs og inddeler dem, efs 
terfom de rekke mere eller mindre frem over Halvparten , 
af deres Tytterfe haur-reliefs, demi- øg bas-reliefs, Med 
Henſyn til den mechaniſke ogtechniſke Deetkomme forſtMa— 
terial ogVerktoi i Betragtning. Materialet er hos os ſed— 
vanligt Tree eller Steen. Blandt Steenarterne er Mars 
moret det begvemmefte for Kunſtneren. Billedhuggerkun— 

ſtens fornemite og næften enefte Værktøj er Meiſelen hvor— 
” af der gives forffjellige Slags, Til Marmorarbeidemaae 

den være af Staal og drives ved en Jernhammer. Ved 
Sandſteen behøver den fun at være forftaalet og drives af 
ZFrætøller, Før Kunſtneren fan gåde til det egentlige Ar— 
beid maae.han have dannet fig en Model i en Maſſe, hvis 
Bloaͤdhed lægger ham færrenindringer i Veien end Arbeidet 
i den haarde Stgen!: Ofte udfafter Kunſtneren en Skizze, 
der indeholder Modellen i det Smaae. Hvede Kunſtnere 
bruge ofre Skizzen iftedet for Modellen, -Sædvanlig'6e- 
tjener man fig til begge Dele af vaadt Leer eller Bor. 
Leeret har den Ubegpemelighes af de mindre, Dele førres 
længe" for de tørre, Dette undgaaes véd Voxet. Efter—⸗ 
at Kunſtneren har faaet Modellen færdig, begynder han 
paa det egenf'ige Verk. Bloifen, fom er beftemt hertil 
fættes fuldkommen lodret paa en Stillads eller Pouſſer—⸗ 

"Hoel og fan dreies om ved pjelp af et Hævetræe efter Godt⸗ 
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beſindende. Noget fra paa ep lignende Stillads ſtager 
Modellen. Der gives fo Methoder at bearbeide Stoffet 
ben practifÉe og. den akademiſte, af hvilke den ſidſte er den 
fortrinligfte. Michael Angelo opfandt en nye” før: ham 
ubetjendt meget fnild Maade at beſtemme Figurernes rigs 
tige Forhold. ” I Vaſeris Maleres Levnet findes Efterret— 
ming herom. Arbeidet i Steen er meget langſomt og 
vanſteligt, da Kunſtneren Man vogte fig for ei at borthuge 
ge for meget: paa. engang dy Stenen let Fan beſtadiges— 
Arbeidet maae jevnes ved forſtjellige Fern og tilſidſt afſli— 
bøg med fiin Sandſteen. Er Moterien af Marmor fader 
ben endnu en Politur enten med pulveriſeret Bimſteen 
og et fugtigt Klæde eller ved brændte Faarebeen og 
mergel. 4 

Græeſke Billedhuggere, Dæœedalus fra 
Athenen levede ved 1400 Aar før vor Tidsregning od var 
ilær berømt i Creta, en ſtor Deel af Italien og Siciliens 
Saa raae ogfaa hans Varker vare, ſiger dog Vaufanias 
om dem, at man fandt noget" Guddommeligt ved dere 
Smilis, en Samtidig af den forrige var mindre 
berømt. Efter diſſe Kunſtnere forløb en lang Tit, hvori 
ingen. Billedhusger nevnes, omendſtjondt der vel frem— 
bragtes Værker, Den forſte, ſom efter dem omtales er 
Epeus, der fulgte Sræferne til. Troias Beleiring 
og forfærdigede den berømte trojanſke Heſt. Efter ham fora 
køb 500 Aar uden af man finder nogen Billedhugger an— 

… ført ved Navn, Rhoekus fra Samos levede fandfyns 
Lig før det 7de Aarhundred før Chr. Han fÉal forſt have 
opfundet den Kunſt at modellere og ſtobe Statuer i Erts. 
Hans Gønner, Theodorus og Telekles, reifte for 
Kunftens Skyld til Ægypten. Den førfte forfærdigede i 

Epheſus Halvparten af Apols Statue for Templet paa 
Samos og den fidfte den anden Halvdeel i Samos; dette 
var kun muligt ved at følge den æguptifte Kunſt, ſom diſſe 
Brødre havde dannet fig efter, Theodor, ſom vgfaa var 
Architect, ffal have bygget Labyrinthen paa Samos og 
forfærdiget den berømte Sardonyr, ſom Polykrates kaſte— 
de i Havet og gjenfandtien Fik. Dibutades, hvis 
Tidsalder man ei veed, ſtal have opfundet den Kunſt at 
gjøre Portraiter i brængt Ford. Hans Datter Kallier⸗ 
rhoe tegnede fin Elſkedes Billede med et Kul paa Væg: 
gen, "Dette bragte Faderen paa fin Opfindelfe,  Cu- 
chit.fra Corinth ledſagede Demaratus til Italien oa ſtal 
have bragt Modellerkunſten derhen. Malas fra Chios 
og hans Son Micciades ere blot bekjendte af Ravn. Anm— 
fhermus, en Slægtning af. Malas efterlod Statuer 

paa Delos og Samos. Dædalusfræ Sicyon levede 
omtrent 600 f. Chr, og er beromt af fine to Sopner eller 

i , gf É ' 
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Difciple Dipdnug og Scytus, fom i Sicyon for— 
færdigede Apollos og Dianas, Herkules's og Minervas 
Støtter. Diſſe berømte Kunftinere bleve en ſtor Skoles 
Meftre. Teftæus. og Angelion, de forriges Di— 
fciple forfærdigede Apols og Dianas Stotter for det berøms 
te Tempel i Delos, Learchus fra Rhegium, ligeles 
bes en Difcipel af den forrige havde forfærdiaer den ældfte 
Statue af Erts, fom man kjendte paa Pauſanias's Tid. 
Den foreftilede Jupiter og var fammenfat af flere StyÉs 
fer. Bupalus og Athenis fra-Chivos,- Gønner 
af Anthermus levede ved 600 Aar før Chr. og vare ſand— 
fynligviis tillige Malere, Digteren Hipponax dereg Sam: 
tidige, der var meget hæslig, blev af dem ſtildret overdre— 
ven hæslig, og udfpredte derfor faa bidende Diate om 
dem af man troer de hængte fig af Fortvivlelſe. Begges 
Værter vare i øvrigt meget anjeete. Verillusg (Leri—⸗ 
laus) arbeidede for Phalaris, der omtrent 564 før vor 
Tidsregning havde bemægtiget fig Tyraniet over Sicilien, 
den berømte Kobberoxe, hvori Kunftneren, ſom bekjendt, 
felv blev ſtegt. Bathytles levede 330 Aar før Chr. 
og gjorde fig ilær berømt ved Basreliefs. Callim az 
chus, fornemmelig berømt ved Opfindelfen af Capitælet 

tii den corinthiſte Stotte, var ftedfe utilfreds med fine 
Frembringelſer. Han ſkal og have været Maler og Bygs 
meſter. Laphaes, Catlon og Canachus, 
fom levede ved 540 f. Chr. Meræ mus og Soidas 
fra Baupactus daunede i Fælledsffab en Diana Laphria 
af Elfenbeen i Gudindens Zempeli Calydon. Kala⸗ 
m 0 $, Samtidig med Canachus: af ham havdes Venus 
bag Kobberlsven i Athenen og Heftene for. Kong Gelos 
Vogn + Syracus. Dømeas fra Crotone forfærdigede 
Milon af Crotones Støtte; denne Milon var bekjendt for 
fin Styrte og levede ved 532 f. Chr. Iphikrates 
dannede Leænas Kobberlove. Leæna vidſte Harmodius og 
Acriſtogitons Sammenfværgelfe mod Piſiſtratus's Gønner , 
og blev lagt paa Pinebænten, hvor hun dede, dog uden at 
bekjende. For at udtrykke hendes heltemodige Taushed, 
gav Kunſtneren Levinden ingen Tunge. Ageladas 
Dar den førfte, ſom udtrykte Nerver og Aarer og udarbeide— 
de Haarene bedre. Myron, en Diſcipel af den forrige, 
fkal have dannet Haar:og Sfjæg med faa liden Kunſt, ſom 
den raae Otdtid, men gjort Hovederne godt, "Man hår en 
berømt Kve af ham. Polykletus fra Sicyon vas 
øgfaa en Difcipel af Agelados, Onatas fra Ægina 
var efter Pauſanias Cen af Oldtidens bevfte Kunſtnere. — 
Den ſaakaldte forte Ceres, ſom havde ftaaet i Phigalea 
og var opbrændt, overdrog man denne Kunſtner for hvile 
ken Priigs han beſtemte, at forfærdige paa nye, Hegi— 
ag fra Athenen var Samtidig med Ageladas: man rofte 

1 
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hans Minervag og Pyrrhus's Statue. Calliteles, 
en Søn eller Diſcipel af Onatas arbeidede med denne paa 
Merkurius i Elis, der bar en RAdder. Si mon fra Ægis 
na og Dionyſius fra "Argos i Hieros Tid. Den ſidſtes 
eft for Sen berømte Vogn maae haveværet meget naturs 
lig efter de fynterlige Tilfælde, ver forefaldt med den, 
Glauſcus fra Argos og Nikodamus fra Mænalausg 
levede omtrent 498. Anaxagoras fra Ægina 

dannede den Jupiters Statue, ſom Græferne efter Slaget 
ved Platæa (479) opreiftei Olympia. Han har og ſtrebet 
over Perfpeciivet. Eladas fra Argos blev bekjendt 
ved fin Diſtipel Phidia$.. Denne frøre Kunſtner leves 
de i Græfeniande Iylfelige Periode, da Ferrtes var fordres 
ven ug Græferne havde erhvervei Heder og NRigdomme. 
Han blev af Perikles gjort til Beſtyrer af alle fine ſtore 
Bygninger. Hans Værter udmærkede fig fortrinlig ved 
deres Characteer af Storhed. Han arbeidede i Erts, 
Marmor og Elfenbeen. Hans berømtefte Værter ere Gus 
piter i Olympia og Pallas i Athenen, begge af Elfenbeen, 
men deres Omaive. fir, om Dragt, Throne, Skjold 2c. 
vare ſmykkede med Gyld og foftelige Stene, Desuden 
forfærdigede han enbnu en Pallas af Erts for Athenienſer— 
ne, en Venus Urania ; Vuſcans Tempel, en Nemeſis i dens 
ne Gudindes Tempel, hvilken han forfærdigede af det 
ſamme Stykke pariffe Marmor, fom Perſerne havde bes 
ftemt' til Minde om. deres Seier over Græterne; hans As 
mazone, fom man kaldte den ſtjsnneſte. Han efterlignes 
de Fun een eneſte Dreng af der virkelige Liv. I heos 
kosmus fra Megara"arbeidede tilligemed Phidias paa 
den olympiſke Jupiters Støtte i Miegara, Den var af 
Guld og Erfenbeen, men blev ei fuldført. Apelles 
forfærdigede Cyniffas Støtte; hun var en Datter af den 
fpartanffe Konge Archidamus, der døde 430 Aar før vor 

Tidsregning. Eyniſta var den førfte vinde, der erholdt 
Prifen for VæddetjørfelL.i Olympia. Stipar fra Cypern 
var ved Plinius's Tid fun bekſendt af een eneſte Billed— 
ſtotte, fom foreftillede et ungt Menneſte, der blæfte paa 
en Iid. Myrmecides fra Milet forfardigede en 
Vogn med fire Heſte, der var faa lille at en Fiue kunde be— 
dætte Den med fine Vinger og et Skib, fam en Bie kunde 
ſtjule med. Vingerne: Begge dif'e Værker vare af Marmore 
Callicrates fra tLacedæmon gjorde en lignende 
Vegn. Alkamenes fra Artika, Phidias's berem— 
teſte Diſcipel, arbertede i Erts og Marmor. Hans Seier— 
herre i de 5 Væddetampe, hans Vulkan, hang faa kaldte 
Venus i Haven, der udmærkede fig blandt Athenens ffjøns 
nefte Statuer, og hans Amor i Staden" Fhefpia vare 
hans berømtefteVærter, Paa hans Venus ſtal Phidiasihave, 
lagt fidfte Haand. Hans Hekate i Coristh er mærtværs 
dig, fordi hun var den førfte, der beſtod af tre ſammenſatte 
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Figurer og dog fun udgjorde cen eeneſte. Agorakr i— 
us frå Paros, Phidias's meeſt yndede Diſcipel; Phi— 
dias ſtal endog have udgivet fin Diſcipels Varker for ſine 
egne. Agorakritus kappedes ved Forfærbdigelfen af en Ve— 
nus med Alkamenes og denne blev foretrukken af JAtheni—⸗ 
enſerne blot førdi han var deres Landsmand, Agoras 
kritus forandrede fin virkelig fEjønne Venus zil en Ne— 
mejis og folgte den til Rhamnus en Flokte 1 Attika, hvor . 
man tilbad denne Gudinde iſcer for Helenes SEyid. Pau—⸗ 
ſanias tilſtriver Phidias felv denne Statue, og Vatro hol⸗ 
der den for Kunſtens ſtjonneſte Vrk. Kolotesffra 
Paros hjalp Phidias ved den olympiſte Jupiters Støttes 
Foruden Polyklet fra Sicyon var der endnu to Kunſtnere J 

af dette Ravn fra Argos, af hvilfe den førfte levede 432 
Aar før Chrifti Fødfel, den anden en Difcipel af Nauch— 
des. Gaa berømte de. ogfaa ere faa vanfkeligt er det at 
ſtjſelne deres, Verker, ſom ſelv de Gamle ſtedſe forverlede 
fra hinanden. Philoſophen Sokrates ſtal, efter den 
almindelige Mening. have forfærdiget Merkur og de paaz 
flædte Gråtier i Athenens Propy æer. Ved at omtale 
diſſe nævner Plinius en Sokrates, men uden ag tilfoie, 
om det var Philofophen, Maleren eler endnu en trevie 5. 
Pauſanias derimod anfører beſtemt Philoſophen ſom For— 
færdiger afdem. Menſtratus omtates af Plinius; 
Der figer at Sokrates's Verker ei bleve mindre beundrede 

end hans. Pythagoras fra Rhegium maae have levet tid— 
ligere end.432 før Chr. da han ffal have været en Diſcipel 
af Glearchus. Sandſynligviis forverles flere Kunſtnere 
af dette Navn med hinanden, Thraſymedes frø 
Hen Pares forfærdigede Æfculap-i Epidaurus af Elfen= 
been og Guld, halv faa ſtor ſom den oiympiſte Jupiter i 
Athenen. Ariſtonous fra Ægina fannede en Jupi⸗ 
fer i Olympia. Hans Tidsalder faavelfom hans Lærer er 
ubeljendt. Atheno dorus fra Klitor4 Arkadien 

dannede Jupiters og. Apollos Statuer, hvilke Lacedæmo- 

nierne fendte til Delphi, da de 405'f, Chr, havde overvuns 
det Athenienferne ved Wgos Potamos. Samtidige med 
ham levede folgende 7 Kunſtnere. Theokosus fra 
Megara, ſom forfærdigede Styrmanden Hermons Statuwz 

Antiphanes fra Argos, af hvem man har Caſtor og 
Pollur ; Pifon af Czlaureaj; Damias fra. Klitor 3 
Patetlles fra Crotone, der paa engang ffal have leve=" 
ret 31 Statuer af beremte Brydere; afZifanderhar 
man 11 og af Alppus fra Gicyon 6 flige Statuer, 
Kteflas (Kteſiſaus) ſtal tilligemed den førfte Polyklet 
fraurgas og med Phidias fave erholdt den Priis, der var 
beſewt for de Amazoner, der ſtulde fil Dianas Tempel i 
Epheſus. Han var i megen Auſeelſe. Naucydes, 
pærer for, den gåden Polyklet fra Argos, levede ved 400 f. 
Gr, Dinomenes er Fun betjendt af to Statuer. 

* 
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Praxiteles, een af Grakernes meeſt berømte og 
frugtbare Kunſtnere, levede 364 f. Chr. Han dårbeidede é 
Erts og Marmor, og de Bærfer, man har opregnet af ham, 
ere næften utallige, Den gnidiſte Venus af armor ans 
fees ei alene for den førfte af hans Arbeider men og for det 
forſte Meſterſtykke, for hvis Styld Gnidos meget hyppigt 
beføgtes af Fremmede. Hans- fmilende Golerffe af Erts 
mage have været et beundringsværdigt Vært, då man ef— 
fer Plinius, deri fÉal have gjenkjendt Kunſtnerens Kjer— 
lighed fil Pyryre ſom var Originalen fil dette Stykke. 

GCephisſodorus Søn af Prarxteles og Arving til 
hans Kunſt, havde endnu en Broder, hvis Navn man et 

Fjender. Af famme Navn gives endnu et Par andre Kunſt— 
nerve, der ofte forverles med hinanden. <Pamphilus 
varen Difcipel af Praxitetes. Euphranor, fore 
nemmelig berømt fom Maler, levede paa Praxiteles's Tid 
og erhvervede fig ſom Billebhugger for Paris's Statue en 
ſardeles Roes af Plinius, der-figer om hang Paris, af man 
i ham fan fjende Gudindernes Voldgiftsmand, Helenes 
Eiſker og Achilles'g Morder. Scopas fra Paros, 
hvis Venus i Brutus's Tempel endog . fættes over den før 
omtalte af Prariteles, forfærdigede en Mængde berømte 
Værfer, fom fandtes abfpredte over hele Grætenland- og 
Italien og vare i ſtor Anfeelfe. Han forfærdiaede desu— 
ben de Statuer, ſom ſtode ved Mauſolus's Gravminde mod 
Hſten (355 f. Chr. døde Mauſolus); de mod Nord ere af 
Bryaxixz; de mod Syd af Thim otheus og de 
mod Veſt af Leochares. Alle diſſe Kunſtnere vare 
CGamtidige med Praxiteles. Pythis, ſtjondt lidet be= > 
rømt, maae dog have været en ſtor Kunſtner, da han med 
de fire før nævnte Kunſtnere arbeidede paa Mauſolus's 
Gravminde og arbeidede ben firefpændige (Vogn, der ſtod 
paa Gpidfen af Pyramiden, hvilken beſſtod af 44 Trin, eg 
dannede det Øverfte af Gravmindet. Samtlige Kunſtne— 
re fuldførte dette Gravminde, fom bar heelt af armor, 
efterat Artemiſia, Mauſolus's Gemalinde og Søfter for 
længe fiden var død, af del Æresfølerfe. Polvtles 
og Dionyfi us fra Attika faavelfom Telephanesg 
fra Phocis vare mindre bekjendte. Lyfippues fra Si— 
cyen,… Gamtibig med Alexander den ſtore (336). var førft 
en gandſke fædvanlig Arbeider i Erts, men modellerede 
fiden faa fortræffelig efter Naturen, at han overgik alle fi— 
ne Forgjengere og i Almindelighed betraadde en gandſke 
nye Wei, i fin Kunſt. Han-var desuden den eneſte Kunſt— 
ner, fom havde Tilladelſe til at fremſtille Alexanders Sta— 
tue i Erts, ligeſom fun Apelles maatte male ham. Ly— 
fippus forfærdigede 'ei, Alene flere Statuer af ham, 
men fremſtiller ham også forffjellige Aldre ſom Dreng og 
Mand og tillige alle hans Venner, Desuden har han lez 

, 
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veret flere i Grækenland og Italien berømte Verker. Ef— 
"tev Plinius ſtal Lyfippus alene have forfærdiget 1500 Sta—⸗ 
tuer, af hvilke een eneſte vilde været ti:ftræffelig til af 
gjøre hau berømt; dog nedfættes Antallet af nogle tri 610. 
LTyſiſtratus, den forrigesBroder, dannede førft bereg 

Anfigter, ſom han vilde tage Portraiter af, i Gips, gied 

Vor i diſſe Former og forbedrede nu Modellen,. hvoraf han 

igjen gjorde en'i Erts. Sthenis fra Olynth var Ly— 

fivs Samtidige. Apoloiorus og Silanion fra 

Acthenen levede paa ſamme Tid; den førfte gav man NMavs 7 

net den Raſende, fordi han fønderflog- alle fine med den 
ſtorſte Flid udarbeidede Modeller, da de ei fvarebe til bang 
Sdee om Fuldkommenhed. Euthycrates, Lyſips 
Gøn var een af hang bedſte Difciple, Dahippus og 

Sedas vare ligeledes hans Sønner og Euthychides fra 

Gicyon-hans Difcipel.) ChHhares fra Lindus, ogfaa en 
Lærling af Lyſip, ftføbte den berømte Solens Colos i Hho= + 

dus, hvilten var 70 Cubitus eller omtrent 105 Pariſerfod 

høi. Man -beretter at Arbeidet koſtede Kunſtneren 12 9 

Tacog Rhodierne 300 Talenter. Denne Colos blev efter 

36 Aars Forløb forſtyrret ved et Jordſtjelb Levningerne 

lange henved 870 Aar og bleve 651 efter Chr. ſolgte og bort=, 

førte paa 900 Kameler. Zi ſikrates, Diſcipel af Gus 

thyfrates, bragte det ſaavidt i fin Kunſt, af der vare man— 

ge af hans Værter, man ei kunde ſtjelne fra Lyſips. P i» 

[ton og Fenofratesg vare hans Lerlinge. Den 
fidfte fÉrev, over fin Kunſt. Agßgeſander, Atb'en os 
dorugog Polydorus, Fader og Gøuner fra Rho⸗ 

dus, dannede tilfammen Laocons ſtjonne Gruppe” De 

menes at have levet ved Aleranders Tid, omendſtjondt in-⸗ ; 
tet bevifer denne Formodning. "Denne Gruppe ſtod for— 

hen i Keiſer Titus 5 Pallads og blev under Pave Julius 
den funden i en Sal;, fom udgjorde en Deel af Titus's 

Bide. taocoong haire Arm er af Qaccio'Banbdinelli, en 

Samtidig med Michael Angelo, men efter Winkelman har 
Bernini tilfat den af brændt Jord, efter at Michael Ans 

gelo havde forføgt at tilfætte en af Marmor. Glykon 

fra Athenen anſees for Meſter til ben berømte farneſiſte 

Herkules og for Statuens Characteer henſat fil det 4de 

Aarhundred før vor Tidsregning. Senophilus og 

Stratontemmelig ubefjendte.. Apollonius og" i 

Tauriftus, Btødre fra Tralles i Gilicien, dannede ” å 
afen Marmorblok den ftore Gruppe, ſom er befjendt under 

Ravn af den farnefijfe Tyr. Hvad der endnu er. tilbage 

af denne Statues Antique, hvilken Battiſta Bianchi har 

far i Stand, beviſer af den er fra Kunſtens fEjønne Perio— 

be og tetfærdiggjør den Roes, Plinius tillægger Kunſtne— 

ren. Damophonm fra Meſſene msae have levet. en 

temmelig lang Tid efter Phidias, thi i hane Tid var en 

meger berydelig Forbedring nødvendig ved ben. olympiſte — 
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Jupiter. Det tillimede Elfenbeen bavde formedelft den 
Fugtighed, Statuen var udfat for, losnet fig, men Das 
mopbhon fatte den fuldkommen iſtand igjen, "hvorved han 
jorde fig meget beromt hos Eleerne. Han har desuden 
fk Girbidet mange Værter, Hellodoros nævnes af Plini— 
us blandt be Kuuftnere, der arbeidede i Marmor og leves 
be formodentlig ogfaa i den graſte Kunſts ſtionge Periode. 
Efter Corinths Crobring af Mummius blev Grakenland 
en romerſt Provinds Aar 146, og ”blev berøver fine Kunſt⸗ 

" værfter, mange græffe Kunftnere gif til Rom, hvor mande 
og prægtige Mindegmærfer oprettedes. Plinius anfører 
en utallig Mængde græffe Kunſtnere, hvis Tidsalder et 
lader fig beftemme. Dog kjende vi Arcefilaus, en 

» Ven af Lucius Lucullus og en fortræffelig Kunftner, bvis 
Modeller i Leer man betalte dyrere end antte Kunſtneéres 
fuldførte Værter,  Vafitetles fra Storgrekenland, 
fin Tids ſtorſte Mobdellerer, var Samtidig med Pompeius 
ſtreb 5 Boger om Verdens berømtefte Værter og beftjeftie 
gede fig meget med Dyrenes Studium. Zenodorus, 
en bevømt Kunſtner, havde i Gallien forfærdiget en ubyre 
ſtor Merkur i Erte og blev af Nero Faldet til Rom før. at 
gidte hans. Billede i en 80 Fod høi Goles, ſom fiden blev 
helliget Solen, Stebningen lyttedes iffe, hvoraf Plim⸗ 
us flutter, at man alerede dengang havde glemt Kunften 
at ſtobe i Erts. : i 

Romerſte BVillebhuggere Romerne 
havde ingenfinde en egen Stil i Kanſten og aldrig. fortrine 
lige Biledhuggere. Deres Staté Indretning var alt 
for meget grundet paa krigerſte Foretagender til at-bde 
fulde have den for Kunfterne nødvendige Rolighed. Mus 
ma, dereg amden Konge, forbød at opreife Guderne Sta— 
tuer i Templerne, hvorved dog Gudernes Statuer overho⸗ 
vedet et udelukkedes, bvitlet Janus med deto Anfigter-, 
ſom Numa felv flat have indviet, ”bevifer. Vel havde alle 
bereg Konger havt Statuer og labet ſig felv opreiſe diſſe; 
men Winkelmann formoder, ei uben Grund, at de vare 
af hetruriffe Kunſtnere, ba Romerne i flere Ting fom Gær 
der og Religion antoge meget af Hetrurerne. Da diſſe 
Værker ei udmærte fig enten ved udvortes Værd eller nos 
gen anden Betydning funne be med Grund forbigages. 

De Nyeres Billedhugaere. Denchri—⸗ 
ſtelige Religion ſom indførtes i Grætenland, forbød af 
forfærdige Statuer, ſom man kaldte Idoler (Afgudsbille⸗ 
der). Derfor glemte &Græterne felv det Merhaniffe j Kuns 
ſten. Da de greſte Malere, ſom kaldtes til Italien, igjen 
oplivede Tegnekunſten, hævede ogſaa Billedhuggeriet fig 
igjen. Malerkunſten, mere begunſtiget af Religionen , 
—5* ſig iblandt dem, men havde neſten altid religie— 

e Fremſtillelſer tiv Gjenſtand. Donato (Dona—⸗ 
tello) født i Fiorents 1383, ſtuderede foruden Tegning og 
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Billedhuggerkunſt ogfaa Bygningskunſt og Perfpectiv.« " |. 
Blandt flere berømfe Voœorker er iſer Kobberſtatuen i St. 
Marcus⸗Kirken i Floörents beromt af Michel Angelos 
Sporgsmaal: Marco,» per eche non mi Parli? (Marcus, |: 
hvorfor taler du ei medmig?) Han bode 1466. GCimon, 
den forriges Broder gjorde een af Metaldørene til Peters— 
Tirten i Rom. Andrea piſano (Piſanello) var bes 
romt ſom Billedhugger og Stempelffjærer, Andrea 
Verrochio, Pietro Peruginos og Leonardo 
da Vincis Lærer i Malerkunſten, opgav af Misundelſe over 
fin fidfinævnte Diſcipel Malerkunſten og, beſtjeftigede fig 
alene med Billedhuggerkunſten. Han ftøbte den venetis 
anffe General BartolomenGColleones Ridders 
ftatue i Erts, men udfatte fig for alt for ftæri pede og ogs 

de af Følgerne, Han opfandt blandt de Nyere den Kunſt 
at tage Model af de Dode. Ruſtici, fodt i Florents 
omtrent 1470, var en Diſcipeln afVerrochio og ſiden af Leo⸗ 
nardo da Vinci, af hvilken ſidſte han tærte Perſpectivet, 
den Kunſt at modellere, arbeide i Marmor og ftøbe i 
Bronze. Michael Angelo Buonarorti, fedt i Florents 
1474; død 1564, leverede alerede i fin Ungdom Værter, 
hvorover man forbaufebes; Hovedet af en gammel Xone og + 
en Hexkules Statue. Hans Amor, fom han havde neds 
gravet i Florents og igjen lod opgrave, blev holdt for en 
ſtjon Antique, indtil Kunſtneren forevifte en Arm, fom 
han i Forveien havde brudt af. Blandt denne Kunſtners 
mange Meſterſtykker, bemærke vi blot hans berømte Moz 
ſes paa Juliué den andens Gravminde, Tatti (af fit 
Fodeſted kaldet Ganfovino)- født 1477, forfærdigede endnu, 
jom Yngling en Model af ben berømre Laocoons Gruppe, 
hvilken efter Faphaels Dom, erholdt Prifeh for to andre og 
blev ftøbt i Erts.. Han blev af Republifen Venedig antas 
gen ſom Architect og forfærdigede der mange Arbeider, 
hlandt hvilke Marmorjomfruen i St, Marcuskirken og Jo⸗— 
hannes den Dober i Kirken Caſa Grande. Dan døde 15,70 
Baccio Bandinelli, født 1487 i Florents, vovede 
ſom en god Tegner at kappes med Michael Angelo i Male— 
riet. Da det mislykkedes ham, beſtjeftigede han fig: ene 
med Billedhuggerie. Frants ifte overdrog ham at copies 
re Laocoon i Marmor, men Clemens den 7de beholdt dens 
ne fortræffelige Copie, ſom 1762 blev ødelagt ved en Ilde— i 
brand i Florents. Hans Herkules er en værdig Modſaet— 

ning af Michael Angelos David. GEritiken ſiger imidlertid 
om ham, at ſtjont han efterlignede Michael Angelo naaede 
han dog albrig hans Characteers Stoörhed. Han døde 
1559. Propergia Rosfi fra Bologna, død 1530 i 
fin Alders Blomſtren, udarbeidede blandt mere Lridelſeshi— 
ftorien paa en Kirſeberſteen i Relief og gjorde fig ſiden 
berømt ved flere Barker ifær ved Joſephs Hiftorie med Pos 
tiphars Huftrue i Relief, En ulykkelig Lidenſtab for en ans 
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"ben end fin Mand ſtal have feranlebiget bette Vært. Sun 
malede tillige og ſtak i Kobber, J. Goujon,… fot é 
Sparié, er den førfte franffe Kunſtner, fom gjorde fit Fa⸗ 
dreneland Wreſog var tillige Bygmefter og Stempelſt je⸗ 
rer. SMns for Franterig forfærdigede Arbeider ere meget 
Berømte. fan omfom 1572 i Bartholomausnattens 
Blodbad. W. bela Porta frå Mailand iſtandſatte 
i Aaret 1573 adſtillige Antiker i Rom og fatte nye Been til 
den berømte Herkules, hvilte Michael Angelo fandt faa 
ſtjonne af han ei anfaae det for nødvendigt at giore Brug 
afde virkelige Been, fom man fandt 27 Aar efter, Gers 
main Peton fra Parié er en Gorreagio i Billed huge 
gerkunſten, fuld af Ynde, men ofte meget incorrect. Hane 
Værter findes i Parifes Kirker. Gan dede 1605. Jo han 
afBWologna, født 1524 jf Douai, fomtidligt til Rom, 
hvor ban modellerede de; Gamles og Ryeres Meſterſtutter 

.» ognød Michael Angelos Underviſning. fan var nefop i 
Begreb med at vende tilbage til fit Fadrencland nøbtvuns 
get afFattigdom, da Cen af Künſtens Venner gav bam et 
Stykke Marmor, hvoraf ban forfærdigede ea Venus, ved 
vilken ſaavelſom adſtilige af hans andre Wærfer, han 
[ev meget berømt. Hang betobetigſte Varker ere Game 

ſon og en Philifteri Florente ; hans coloffale Neptun og 
;Gabinerinderneé "Bov paa ſamme Sted; hang flyvende 
Merkur i Erts, betjendt og berømt ved Gipsafſtobningerz 
hans Jupiter Pluvius er uſtridig den ſtorſte Coles man bar 
afde Nyere 2c. .fan cr overhovedet Een af den nyere 
Tids førfte Billebhuggere, Han vifer ſom Michael Unges 
lo, hvem Han efterligner, dyb Kundſtab i Anatemien, bog 
naaer han ci fin Oxiginal, omendſtjondt ban undertiden 
har mere Ynde. Gan bøde 1608. Peter Tacca, 
en Difgpel af den Forrige, fuldførte. nogle af bang bes 
vndte Bærfer og døde 1640. Simon Gufllain, 
ødt 1587 i Paris; blev meget berømf ved en Statue af 
Ludvig 14de, fom han udarbeidede af Erts, fom en Dreng 
paa 10 Aar ftaaende imellem fin Fader og Moder tilliges 

ed en Fama, der bekrandſede ham. Han blev Cen af de 
12 Ælbdfte ved Pariſerakademiet, der ſtiftedes i bang" Tid 
og døde 1658. Facob Sarraſin, født i Noyon 
1590 dannede fig i Rom og ſtuderede Michael Angelo med 
ftor Flid. Han forbandt fort Genie med Elegans og Yns 
de og blev Stifter af en paa berømte Kunſtnere riig Skole 
i Frankerig, hvorben han vendre tilbage efter 18 Aar. 
Han bøde 1660. Frants du Quesnoi, af Jralies 
nerne faldet il Flammingo (Flandreren) blev fodt 1594 i 
Bruͤſſel og indgik et inderligt Venſtab fed Pouſſin. Beg⸗ 
ge levede fot deres Kunſt med en Enthufiasmus, fom ins 
gen Anſtrengelſe var for flor. Du Quesnoié Andreas i 
Peterskirken i Rom er cen af det nye Roms ffjønnefte Sta⸗ 
Suer, ligefom hans Sufanne i Loretto er beremt af fin 
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Stillings Adel, Kroppens SEjønhed, det blide Udtryk af 
Fromhed.og Undfeelfe og den fortræffelige Dragt, GG. Los 
renjoBernini (fee denne Xrtitei). Alexander ls 
gardi, født i Bologna 1602, var fom Maler en Difcipel 
af Ludvig Carracci og lod ofte, da hanſiden opofrede fig 
Billedhuggerkunſten, Maleren fee i fine Arbeider. I Rom 
forfaffedeDominichino, hvisVen han blev, ham to ftoreXrs 
beider, den hellige Fohannes'og Magdatena i overnatuts 
tig Størrelfe. Ved den ſidſte begyndte han at blive bes 
kjendt. Giden overdrog man ham Iftandfættelfen af ans 
tique Statuer, blandt hoilke de Stykker, han fatte til 
Herkules i Paladſet Veroſpi, ere de merkvardigſte og faa 
mare at man ſiden, da Originalſtykkerne bleve fundne 
b of lagde dem ved Siden af Srøtten. Havs berømtete, 
Vark er Attilas Bagrelief i Peterskirktn og Innocens den 
Tzodes Statue, den fÉjønnefte Statue af nogen Pave. Hans 
Krucifix er ligeledes berømt og bekjendt ved utallige Co— 
pier. Han døde 1654, Frants Anguier,. født 
1604 i Gui Normandiet, arbeidede meget i Engelland, 
blev i Rom Pouſſins Ven og anfattaf det Fongelige Akade— 
mie i Paris blandt Lærernes Claffe. Denne Stad erholdt 
mange Bærfer af ham,” men det ſtjonneſte var Hertugen af 
Montmorencys Maufoleum i St Mariekirken i Moulins. 
Han døde 199. J. Theodon, en Franſtmand af Fod⸗ 
fel og Berninis Medbeiler i Rom. - Den hellige Johannes 
i Lateran erhvervet ham Beundting Da Seluiterne fatte 
en høj Priis paa to Modeller, ſom hver ffulde indeholde 
5 Figurer og pryde den hellige Ignatius's "Alter i Je ukir⸗ 
ten, fremftode de berømtefte italienſke og to franſke Kunſt⸗ 
nere til Veddekompen og beto Franfjmænd Le Gros og 
Theodon erholdt Prifen. Theodon døde i Paris 1680. tt. 
gærambert, født 1614 i Paris, var ogſaa Malér og!fors 
færdigede mange Arbeider for Verſailles, Palais Honal ?2€. 
Hans Varker viifte megen Smag og Sandhed. Han døde t 
Yaris 1670. P. Puget, født 1662 i Marfeille, var Maler, 
Bygmeſter og Billedhugger. Han ſtuderede fig ſaaledes ind 
iPeteraf Coxtonas Maneer i Rom, at man har holdt man— 
geaf hans Arbeider for hiin Mefters Værfer. Havde 
Gang Formuesomftændigheder tilladt ham at ſtudere Anti= 
kerne, vilde ingen nyere Billedhugger have funnet maale 
fig med Puget, fom desuagtet erhvervede fig udødelig 
Moes. Hans førfte Forføg vare be to fortræffelige Termer 
paa Raadhuſet i Zoulon, De meeft berømte af hans Ver—⸗ 
fer vare den ſterke Milo, den døende Fægter i Parken t 
Verſailles, hvilket er et af den nyere Kunſts ullerffjønnefte 
Verker og vilde ei ſtage tilbage for Lacfoon, hvis Former— 
ne vare ligefan rene;. Forfulgtaf Le Brun, fom dog 
forhen havde anbefalet ham til Minifteren "Colbert, fore 
lod han fin Poft og dode 17354. Caſper ſog Balth as 
ſar Marfy, fodte 1624 09 1620 i Cambray, forfærdis 

* 
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ede tilſammen Kobberſtytten Bacchus og Latonaſi Vere 
figen; hvorved de” bieve 'beromte, Men de. overgit fig 
felv iden anden Heftegrupve ved Apols Babe, Den ælde 
fte døde 1681 den yngre 104 Frands Girardon, 
født 1630 i Troyes i.Champagne, den berømtefte af alle 
de Billedhuggere, der arbeidede for Ludvig der 14de. Ef⸗ 
fer fin Tilbagefomft fra Italien, erhvervede han fig Le 
Bruns Venftab og arbeidede efter hang Tegninger Fire 

. Statuer ved Apols Bade erhvervede ham 300 Louisd'orer. 
Ludvig 14des Ridderftøtte paa Vendomeptadſen, 21 Fod 
høi; var det førfte Bært blandt de Nyere, der forfærdiges 
des af en eneſte Stobning. De flefte af hans Mefterværs 
fer pryde Parken i Verſailles; de ere tilſammen, Pyra— 
midefontainen undtagen; efter Le Bruns Tegning: Han" 
døde 1715. J. Baptiſte Tub i; født 1630 i Rom. 
Hang ſtjonne Marmorcopie aſ Laokoons Gruppe findes i 
Trianons Have. André af hans Varker findes i Verſa— 
illes. Han maatte, fom alle den Tids Billebhuggere, ars 
beide efter £e Bruns (Tegninger, Martin van den 
Bogart, betjendt under Navnet Desjardin, blev 

” "født 1640 i Breda i Holland og blev 1671 optagen i Paris 
ferafademiet, Det førfte afhang ftore Verker var Lutvig . 

' zådes Ridberftatuepaa Bellecour i Lyon. Blandt flere af 
haͤns Arbeider fommer Mindesmærket paa Seierspladſen i 
Betragtning. Denne Gruppe, 15 Fod høi, var den forſte 
Colos, ber fuldførtes ved gen Stobning. Han dode 1694. 
Anton Goyſevor, født 1640 i Lyon, gjorde fig bes 
rømtendnu før fit 17 Aar ved en Marie-Stotte i Lyon. 
Ludvig I4des Etatue i Raadhuusgaarden i Paris varhang 
forſte offentlige Bær; til Heſten, af famme Konges Star 
tue, hvilfen Stænderne i Bretagne lode opreiſe, valgte 
han 16-af de ſtjonneſte Heſte og af diſſe igjen de ſtjonneſte 
Dele; Bernini derimod Tod fig blot noie med ét flygtigt 
Studium. Hang Værter ere adfpredte i adffillige af Frans 
kerigs Steder. Han døde i Poris 1720. Seb, Stot; 
født 1655 i Antwerpen, var Girardons Diſcipel. Blandt 
flereVerker har man af hamProteus og Ariſteus famtVers 
tumnus's Støtte i Marly, Han døde 1726. Peter le 
Gros, født 1656-i Paris, erholdt den forſte Priis og reis 
ſte i fit rode War med en Penfion til Rom. Da Jeſuiterne 
havde udfat en høi Priis paa Forfærdigelfen afto af de 
ſtjonneſte Grupper til Prydelſe for &t. Ignatius's Altar 
i Jeſukirken, ſendte Le Gros ſine Modeller, fom om de fom, 
fra Genua, Kunſtnere og Kunſtkyndige beundrede dem 
eenſtemmig og tildømte dem Priſen. Herved erhvervede 
han fig ſtor Roes. Til hans fortrinligfte Værker hører : 
hans berømte Basrelief af den hellige Ludvig af Gonzagaz 
ben hellige Stanislaus 3 ven hellige — i Peters⸗ 
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rirken i Romy hvilken regnes fil denne Stads Meſterſtyk⸗ 
Fer 3 den romerffe Dame i Zuillerierne , der anfaaes for 
æt herligt Minde om Kunſtnerens Swag og. Videnſtab. 
Pan døve 1719, fom man formoder af Græmmelfe over den 
Ligegyldighed, Akademikerne i Paris hayde viiſt ham. 
Nicolaus Couſtou, født 1658 ti Lyon, erholdt ale⸗ 
rede i fit 21 Aar den forſte Priis af Academiet i paris og 
reifte med Penfion til Rom, bvor han iſer ſtuderede Mi— 
chael Angelo og Algardi og føgte at formilde der Raae hos 
den Ene ved de Behadelige hos den gaden. Da han tre 
Aar efter vendte tilbage blev han meget føgt og forfærdiges 
de mange Mefterværter for Tuillerierne, Verfailles og Nos 
treDamekirken i Paris. Hang fidſte meeſt fattede, ends 
ſtjondt ufuldendte. Værk er en Bagrelief…t Verſailles: 
Le paflage du Rhin, Man dadler hes ham en alt for 
franſt Smag. Han døde 1733. Camii Ruſconi, 
født 1658 i Mailand. Gregorden 13des Gravminde i Pe⸗ 
terskirken Rom roſes meeſt blandt hans Verker. pan 
døde 1728. VierrelePautre, født 1660 i Paris, 
forfærdigede en Ciruppe af Eneas, Anchiſes tg-Afcaniug' 
i Fuilerierne, og denne Gruppe regnes blandt de fEjønnefte 
Varker af franſke Billedhuggere.Hans hellige Marcellina 
er ligeledes et ſtiondt Vært, Han tøde 1744. Robert 
letorrvrain, fodt 1666 i Paris, var en Diſceipel af 
Girardon og forfærdigete fortrinlige Verker, men havde 
liden Lykkez han døde 1743. Angelo Rosſi, født 
157t. i Genua gik i fit 18de Aar til Romſog giorde fig for» 
deelagtig bekjendt ved 3 Basxreliefs i den hellige Jgnattu— 
ſs's Capel i Peterskitken. Hans Basrelief paa Alexander 
den 8Sdes Gravminde blev afcopieret efter Ludvig T4bes 
Befaling og opftillet i det. franſte Akademie i Rom fom 
Mønfter, . Denne Kunſt i Relief ſtaffede ham udødelig 
Hæder, og han bragte det ved ſimplere Midler videre 
heriend hans Forgjenger Algardi. Blandt hans faa 
Sfatuer udmærker man den hellige Jacobs coloſſale Støts 
te. Han døde 1715. W. Couftou, fodt 1078 i Lyon, * 

en Broder af Nicolaus overgik endog denne. Han arbei⸗ 
dede med Le Gros paa den hellige Ludvig af Gonzagas 
Basrelief, fuldførte det af hans Broder begyndte Pas- 
fage du Rhin og frembragte flere fortræffelige Verker af 
famme Slags. | Blandt mange af hans Værter, der fin— 
des i Haven ved Marly fortjener ifær to Grupper, hvoraf 
hver foreftiller en Heft og'et Menneſke at mævnes ſom Me- 
ſterſtykker, ſaavel fom hans 10 Fod høie Kobberfigur af 
Rhone, ſom forum ftod ved Ludvig 14des Støtte i Lyon, 
Han dede 1746. Frants Dumont, fodt 16088 i Par ; 
vis, erholdt meget ung den førfte Priis, men hindrede i 
at reiſe til Italien og blev i fit 23 Lar Medlem af Afade-z 
miet. Hans. førfte ſtorre Verk var en aftyn truffen Titan, 
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fiintudarbeidet i en ſtjſon Stiil. Hans Govedvetker ere 
Fobannes og Jofepi i den hellige Sulpicias Kirke og Per 
frué og Paulus i ſamme. Da han i £ille vilde læg e fidfte 
Gaand paa Hertugen af Melups Gravminde, gif Stillads 
fen Ht Stytter under ham, hoorved han [om til Skade. 
Han døde 1716, Comund Bouchardon, født 
1698 i Ghaumont, ſtuderede i Begyndelſen Malerkunſten 
lidenſtablig, opofrede fig ſiden Rom Billedhuggerkunſten 
og gjorde en ſtjen Copie af en antik ſovende * Efter 
fin Silbagekomſt til Paris forfærdigede ban for den hellige 
Sulpifag Kirte 8 Apoſtler, Ghriſtus og Maria. To Mes 
talengler i famme Kirke bidroge meget til hang Roeg, Men 

" fornemmelig vifte ban i Springvandet i Gaden Geouelle, 
det foetrinligſte af hans Værker ,' alle fine Talenter fom 
Billedhugger og Architect, Mere berømt er dog bang 
Amor i Ehoiſſo, der gior figen Bue af Derfules's Kjolle. 
Pang ſidſte Sam vardige Vært var Ludvig 15des Ridderſta⸗ 

, tue; maaſtee det ffjennefte Vært af dette Slags, ſom nos 
énfinde er» frembragt. Gan døde 1762. Lambert 
* fgigsvbert Adam, født 17.0 i Nancy, ſtuderede og 
copierede Antiterne 10 Xar i Mom og reftaurerede de 12 
Marmorſtatuer, der foreftille Mchilles's Hiſtorie, da has 
blev Ejendt af Ulyſſes. De gamle Dele" fkulle ei kunne 
fhjælnes fra de nye tilfatte. Hans forſte betydelige Origi⸗ 
nalvært t den hellige Johannes Garnet varen Maria, bør 
vifer fig for den hellige AndreassGorcini. Memerne, gjøre , 
meget af det. Efter fin Tilbagekomſt til Frankerig prye 
dede han Caſcaden i St. Cloud med ro 18 Fod hoie ffjøns 
ne Statuer, Seine og Marne. To Grupver, ſom han 
gjorde for»paverne i Choufy og fom foreſtille Jagt og Fis 
ſterie, baveei Kjenderes Bifald, fordi Kunſtneren forneme 
meli ghar anvendt fin Flid og Kunſt paa Biting og deris 
mob forfømt Diana i den ene og fo Nompher i den anden 
Gruppe De bleve maaffee af den Brund forærede Køns 
gen af Preuſſen og findes nu i Sans-Souci. Gruppen Repe 
tunaf Amphitrite i Qerfailles er af ham. Han udgav en 
Gumling antike greſte og romerſte Sculpturer efter fine 
Tegninger og døde 1759: GS. Bavt.Lemoyne, født 
1704 i Paris, havde ei renfet eller forædlet fin Smag ved 
de Gamles ftore Modeller og der romerffe Skoles herlige 

» Værter og vifte derfor alt for meget af den franffe Maneer, 
var vel fuld af Aand og Ild i fine VWærter, men ucorrect. 
J Hotel Soubife findes af ham Politiken, Klogſtaben, 
Geometrien, Aftronomien, den epiffe og dramatiſke Dig⸗ 
tetunſt. J Bourdeaux førfærdigede han Ludvig 15des 
coloſſale Støtte til Heſt og i Militairſtolen i Paris en til 
Fods. Dan bøde 1778. Ren, Michael Stodz, 
mere befljendt under det lidet fortjente 9 Michael An⸗ 
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gelo, blen født 1705 i Paris, erholdt i Rom, hvor han ops 
holdt fig i7 ar, ofte Fortrinnet for italienſte Kunſtnere 
og blev valgt til at forfærdige den hellige Brunos Gruppe 
i Veterskirkenz Marquien, af Cappronis Gravminde er et 
fortrinligt Verk med Henſyn til Udtryk og Drapperie. 
Han dode 1764. Niſc. Sebaſtian Adam, Sigis— 
berts Broder født 1705 i Nancy, erholdt den førfte Priis af 
Zukasakademiet iRom i ſit 23de Aar: Han ſtuderede flittig 
Antikerne og reftaurerede nogle gamle Statuer. Den hel⸗ 
ligeVictorias Martyrdod, ſom han forfærdigede i ſit 20 War 
for Capellet i Verſailles, holder man for eet af hans bedſte 
Verker. Eet af hans ſidſte var Prometheus, Han døde 
1778. J. BaptiftaPigalle født 1714 i Paris , 
havde af Naturen lidet Kunfianlæg, men erftattede denne 
Mangel ved. utrættelig Flid. For ei unodvendigen at fpil- 
de megeniTid, indrettede han fine Studier og fine "Copier 
efter de anfife Statuer i Rom, hvor han opholdt fig tre 
Aar, 'blet i Demirelief. Efter fin Tilbagekomſt begyndte 
han fin Merkur i Lyon, hvilken alene var iftand tilsat ſtaf⸗ 
fe ham ef ſtort Navn.iblandrKunfinerne og erhvervede ham 
Optagelſen i Academiet. Paa Kongens Pefaling udførte 
han denne Merkur i det Store og danned en Venus ſom 
et Sideſtykke til den. Den ev. fortræffilig arbeidet, men 

kan dog ei fættes ved Siden af Merkur. Konger af Preus⸗ 
ſen erholdt begge. Stytkker. Han forfærdigede og: Mar- 
ſchallen af Sachſens beromte Gravminde i- Strashurg og 
Ludvig. 15tes Statue i. Rheims. Hans Dreng: med et 
Buur,/ hvoraf Fuglen var udflyven, erhvervede ham meget 
Bifald fotmedelſt Formernes og Udtrykkets Sandhed» 
Handede 1785. W. Couſtou, en Søn af den førs 
nædnte Kunſtner af famme Navn, blev født 1716 i Paris, 
og hjalp efter fin Tilbagekömſt fra Rom fin Fader med H ge 
ſtegruppen i Marly. Han var længe uden Beſtijeftigelſe 
indtil Kongen af Preuffen overdrog ham at forfærdige 
Mars og Venus, hvorpaa han fnart fif flere Arbeider. 
fan døde 1777. — Tydſte Billedhuggere. 
Albrecht Duͤrer, født 1470 i Nurnberg og død der 
1428, var et ftort Kunſtgenie og udmærfede fig i Malerkun— 
ſten, Udfjæren i Træe, Kobberſtik, hvilken Kunſt han oy- 
fandt, i Bygningskunſt og Billedhuggerie. ”£eoønard 
K& ern; føbti Forchtenberg 1580, uddannede fig i Stalis 
en og arbeidede meget funfiigt i Træe,. Steen og Elfen— 
been. Hans Gøn Zohan Jacob fulgte fin Faders Erems 
pel og arbeidede i Amſterdam og London. (Gotfred 
Lengebe, født 1630 i Freiftadt i Schlefien, død 1683. 

"df Berlin, beſad den før ham ubekjendte Kunft af en 
Sernmaffe at forfærdige Statuer, Af ham er Keiſer Les 
opold, Garl den 2den af Engelland ſom den» hellige - 
Georg i Dresden og Churfyrſt Frederik Vilhelm ſom Bels 
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lerophon i Berlin, Rauchmuͤller, der arbeidebe pas 
den i Aaret 1693 fuldførte Treenighedsſtotte i Wien, blev 
ei overgaaet af nogen i Fremſtillelſen af Luft, Vand og 
Gfyer. Andreas von Schluͤter født 166214 
Hamburg, ſtuderede i Italien fornemmelig Michael Unges 
Io, blev faldet til Berlin, hvor han blandt mange andre 
Urbeider prydede Tøihufet og gjorde Modellen til Fredes. 
rik Vilhelms fortræffelige Gtatue, hvilken 1700 blev ſtobt 
af Johan Jacobi. Balthaſar Permoſer, født 
1650 i det Salzburgſte og død 1732 i Dresden, har i Bers 
lin og Dresden efterladt fig mange og i Leipzig nogle for— 
træffelige Arbeider. Conrad Ssner fra Vuͤrnderg og 
Zwenckhof fra Wien prydede Commerpaladfet i Peterss 
borg med Frø: og Marmor: Statuer: Dewoiſelle Co ls 
lot er foruden Propetzia Roſſi (fee den Arr.) det enefte 
Fruentimmer, der har bragt det vidt i Billedhuggerkun— 
ften. Gun lærte af den berømte Falconet og gjorde Model— 
len til Hovedet af Peter den 1fteg Statue, ſom Falconet 
fuldførte i'18 Maaneder fra 1763 — 1770. Defer bes 
vifte i flere Verker at han førte Meiſelen med famme Dues 

lighed og Kunſt fom Penſelen. — I Danmarf begyndte man 
fildigere at dyrke Billedhuggerkunſten og be flefte ældre 
Billedhuggerverker, vi have ere af fremmede Kunfønere; 
Til vore førfte Kunſtnere i Billedhuggerfunfien bører Wie— 
dewelt (Joh.) født iKjebenhavn 1731 og død fammes 
fteds 1802. Han lærte de forſte Grunte af fin Fader, der 
ogſaa var Billedhugger, gjorde førft en udenlands Reife 
til Franterig og derfra fil Rom hvor han logerede paa et 
Kammer med Winkelmann. J Aaret 1761 blev han Pros 
feffor, gjorde nof en Reiſe og blev Direkteur ved Maler 
Akademiet. De flefte Monumenter 1 Fredensborg Have, 

—ſaavelſom Mindeftenene paa Jægerspriis ere af ham. Vi— 
dere hår han forfærbiget Fig.Troffab vedEtetten uden for 

Kjøbenhavns Veſterport. — Andreas Weidenhaupt, Bil— 
ledhugger og Profeffor født 1738, ded 1805 i Kjøbenhavn. 
Han vandt Præmier faavel i Kløbenhavn, fom Paris og 
anvendte megen Flid paa Anatomien. Han blev Medlem 
af Akademiet i Florents. Af ham er Fig« Flid. ved Støtten 
uden for Vefterport, Nic, Dajøn ligetedes Profeſſor ved 
Akademiet i Florents gjorde adſtillige Udenlandsreiſer og 
har. forfærdiget Tapperhed og Fedrenelandskjerlighed ved 
Støtten uden for Vefterport, "Berthel Thorvald— 
fen er født 1772 ftuderede ved Akademieti Kjøbenhavn 
vandt den lille og ftore Guldmedaille, gik derpaa til om , 
og anfees for nærværende Tid for en af Eurepas ftørfte 
Meſtre; han er tillige Profeffor og Ridder af Dannebrog. 
gren er han bekjendt under Savnet il Cavaliere At- 
erto. — 



396 RE 
É a 4 

Billedlig (i EFſthetiken). Det billedlige Ud— 
tryk er modfat det egentlige eg beftaaer deri at man bes 
fjener fig af en ſandſelig Gjenfiond, der ftaaer i væfentlis 
ge Forhold til en anden for enten at opvæffe Foreſtillinger 
om denne med faa meget ftørre Liv eller forhøre Indtrykket 
af den ved det egentlige. UdtryE vakte Forefriuing: Ofre 
benytte vi og afen billedlig. Fremſtillelſe til, at indklade 
Sandheder og Begreb for deftofittrere at fængfle Opmært- 
ſomheden, udhæve de Sider af Gjenſtandene;, fom vi ifæv 
oanſte ſtulle fomme i Betragtning, give almindeiige Sæt: 
ninger mere Tydelighed og virfe paa Forſtanden ved Ind— 
bildningskraften. Herfra udfpringe alle billedlige Frems 
ftillinger, Parabler, Fabler og andre Figurer i Talen. J 
øvrigt maae man ved Balget af Billeder fornemmelig fee 
paa,at de ere tagne afGjenſtande, der ere den bekjendte, for 
Hvem man bruger dem ; der maae være en væfentlig og vir— 
kelig Overeensſtemmelſe mellem Billedets Kjendemærter og 
den Gjenſtand man vil cplyfe. Denne Opereensſtemmelſe 
maae kunne indfees uden lang Eftertanfe, Det Billed» 
lige maae: iøvrigt ſtjelnes fra Sindbilleder, fra det Tr o- 
piffe eg Blomſtrende. N 

B illedftøtte er i vidtløftig Forſtand enhver 
Stotte, for ſaavidt den foreftiller.et Billede, Man fors 
fraaer derved: 1) et af en faſt Mafje forfærdiget, ophøiet 
eller fritſtagende Billede; 2) i Bygningskunſten Hoveder 
og Bryſtſtykker af Menneſker, hvis Krop beftaaer af en fiirs 
Tantet, fmalt nedad løbende Steen. Deſidſte kalder Ther— 
sner. É 

Bill. Parlamentet i Engelland, fom har den 
lovgivende og dømmende Magt, beftaaer ſom bekjendt af 
to Afdelinger Overs og Underhuſet, hvis Medlemmer efter 
Gonſtitutionen tages af Folkets forſkjellige Stænder. En— 
hver af Medlemmerne har Ret til at gjøre Forſlag fil nye 
Lovbeſtemmelſer, hvilke ſtriftlig overræltes… Er ſaadant 
Korflag kaldes en Bil og fages i fællede Overveielſe., 
Dertii hører at den forelæfes tre Gange j nøie overveies 
og derpaa antages eller forkaſtes ved. Stemmegivning. 
Er dette ſteet i det ene Huus, hvor Billen er forſt overgivet 
fendes den til det andet, og er den ogſag antaget der, fore— 
lægges den Kongen til Ganction, Førft da bliver Billen 
forvandlet til en Pariamentsbeflutning (Act of Parlia- 
ment) og erholder lovmæéfig Kraft. Indträffer det Fils 
fælde at begge Hufene ei kunne blive enige angaaende en 
Bill, nedfærtes en Comitee til Sagens videre Ventilation. 
Kan denne ei finde noget Foreningspunkt, forkaſtes Billen, 
hvilket og er Zilfældet, hvis den ei gaaer igjennem i det 
Huus hvor den forſt forebringes. En Bill angaaer enten 
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almindelige Gienſtande eller Privat-Anliggender, eller 
Pengetilſtagelſer, deraf kaldes den enten public Bill eller 
privsce Bill eller Money Bil. Denne Forſtjel beſtemmer 
ogſaa Formularen, hvorved den kongelige Bevilgning meds 
deles. Bev en Public Bill heder det : ,-le roi leveut«“; — 
ved en P Ivire Bill': „ſoit fait comme il est desirdez ved 
en Money Bill: le roi remercie fes koyaux fujers, accepte leur 
benevolence et auſſi le veut.“. — Naar Billen mishager 
Kongen ſtriver han blot derunder: „Le roi s'avifera'' ; og 
dette er nok fil at den ei faner Lovstraft. See Etorbrits 
tanien og Conftitution, - 

Billington (Mabome), een af de forſte San⸗ 
gerinderi London, men hun fpiller elendigt og baren ever— 
ordentlig IyÉtelfe og er meget -ftort Hoved. Ale hendes 
Bevægelferrere urheatralſte og „Jeg er vig paa,“ ſiger 
Goͤthe at denne Skikkelſe, var hun og ben hellige Gasilia 
felv ei -turdesbetræde noget franſt Sbeater, cm man og i 
Concertet og Oratorier vilde indremme hende den førfte 
Vladé blandt Sanuerinderne.”” Hendes aarlige Indkem— 
fter i Gage, Beneficeforeftilinger og Concerter overſtiger, 
6ovo Guineer. 

Binocular Teleſcop, en dobbelt Kikkert for begs 
ge Dine, ; 

B inomiff, hvad ber beftaaer af to Dele, to Lede 
f. E. en bi nomiſt Rod i Regnekunſten. 

Biographie eller Levnetsbeſtrivelſer er Fortæl: 
lingen, øm en enkelt, mærtvartig Perſene Handlinger og 
Egenffaber og udgjgr en Deel af Piforieſtrivningen 
Den er undertaftet lamme Regler fom en god Fertælling og - 
Characteerffildring, men adſtiller fig fra den ſidſte derved, 
af den et blot har der Indvortes og Varige, men og be uds 
vortes Omſtendigheder og Livets Forandringer til Ind— 
hold. Biographentør fun vælge Perſoner, hvis Levnet 
er int ereſſant og fom ere mærfværdige ved fortrinlige For— 
tjenefter elev mærkværdige Lykkesomſtendigheder. For— 
ſtager Biographen ved ſaadanne Perſoner den Kunft at ops 
fatte og fremftille det Vigtige, udfinde de rette Bevæg 
grunde til Handlingerne, angive, hvorvidt udvortes Om— 
ſtendigheder virkede paa Characteer og Handlemaade og 
bliver ftedfe Naturen og Sandheden troe, faa vil hang 
Vark forene det Nyttige med det Behagelige og "blive en 
Kilde til Kundffab om den menneſtelige Aand og Hjerte. 
Hvader vel mere iftand til at underviſe og, beſtytte os mod 
Laſtens Tillokkelſet, hæve vort Mod under Rød: og Farer 
og opflamme til ætte Handlinger, Ind be Exempler, ſom 
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Hiſtorien fremftiler og? En egen Art af Biographie er 
Gelvbiographied: den, hvori en Perſon felv beretter ſin 
Skjebne, fine Handlinger og Meninger ; fil dette Foreta= 
gende hører en ſielden Grad af Selvkundſtab og en endnu 
ſjeldnere Grad af Sandhedskjerlighed. 

Biologie, Læren om denlevende Natur. 

B ion, født i Smyrna, en græfé Idyldigter , om 
hvis Levnetsomftændigheder, man ei paa noget Sted finder 
Eflerretning. Af den Elegie, fom hang Ven og Diſcipel 
Moſchus forfattede ved hans. Død, fynes ban at have 
været Samtidig med Theokrit og være død af Gift. Sand— 
fynligviis levede han i Sicilien eller Storgrekenland. Af 
de faa til og komne Digte af Bion anfees hans Klage— 
fang over Adonis for det Fortrinligſte. — desuden nævner 
ogfaa den græffe Oldtid em beremt Philoſoph Bion, fom 
var fødti Boryſthene ved Boryſthenes omtrent 300 Aar 
før Chr. Har gik til Athenen, og fulgde i Førftningen 
Cynikernes Lexe. Siden philoſopherede han paa fin egen 
Maade, Hans Ligegyldighed imod Underføgerfer over 
Gudernes Natur, om Korfynet og lignende Spørgsmaal . 
bragte ham i Mistante for Atheismus og paadrog ham 
mange Fiender, hvilke anklagede ham for Antigonus Gonas 
tas for hans Herkomſt Da denne Fyrfte ſpurgte ham desans 
gadende, fvarede Bion ham med ædel. Frimodighed: „Naar 
Du behøver en Bueffytte, frørger du ei efter hans Fodſel, 
men tager den, der fan træffe Maalet ; det ſamme ſtulde 

du gjore ved dine Venner, Vid da, min Faber var en Fris 
given, fom handlede med Fiſk, min Moder var et offent— 
ligt Fruentimmer, fom han ægtede, - Min Fader havde 
begaaet Underflæb ved Modtagelfen af offentlige Penge og 

" Blev med fin hele Familie ſolgt fom Slave. Jeg Eem til 
en Taler der fandt Behag i mig og ved fin Død teftamens 
terede mig fin hele Formue. Jeg folgte Alt, gif til Athe— 
nen og opofrede mig til Philoſophien. Mine Fiender be— 
høve ei at uleilige fig med unyttige Efterforſtninger, de 
kunne fane Alt at vide af mig ſelv.“ — Denne Aabenhjer— 
tighed behagede Antigenus faa meget at han beftandig 
vedligeholdt fin Di: defr. for ham, — Bion har ſtrevet meget 
tjær i Moralen, men vi maae beklage at det Mefte er tabt 
paa nogle Fragmenter nær hos Stebeus. Eratoſthenes 
ſagde om ham, af han var den førfte, der beflædede Philoſo—⸗ 
phien med Purpur. SMogle regne Bion blandt Græekenlands 
7 Viſe. Man anfører én Mængde vittige Indfald af ham ; 
ſaaledes ſagde han om Gramatikerne, der med uendelig 
KFlidføgte af udgrunde UlyſſesOmflakken, at dejfelv uden at 
vide det, foer endnu mere vild end han, idet de anvendte 
deres Tid paa unyicige Ting. 
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Biren (Johan Ernſt af) eller Biron, Hertug af 
Curland var fom man paaftaaer Søn afen curlandſt Bon— 
de ved Navn Buͤhren og Sonneſon af en Staldfarl hos 
Hertug Jacob af Curland. Han var fodt 1687 og forftod 
ved fine naturlige Anlæg og en ei aldeles forfømt Opbras 
gelſe lykkelig at-hæve fig tilen vis Brad af Unfeelfe, der 
ſtjulte hang lcve Herkonſt. Hans behagelige Udvorteg og 
Hans dannede Forſtand, fatte ham i ſtor Yndeft hos Anna, 
Hertuginde af Curland, den rusfiffe Keiſers Broderdafter; 

. desuagtet lykkedes det ham ei at blive optagen i den curs 
landſte Adel, fom med Mishag forkaſtede denne Begjering« 
Da. Anna 1730 befteeg den rusſiſte Throne, foreffrev det 
Partie, der ophøjede hende, den Betingelfe; at hun ei 
maatte bringe Biren med fig til Rusland, men dette var 
den førfte Betingelfe, hun brød. Biren indførtes ved det 
rusfiſte Hof overvældet med Hæder, antog Navn. og Vaa—⸗ 
ben af de franffe Hertuger af Biron og beherſtede felv fin 
BVelgjørerinde. Stolt og haard overlod han fig til fit hele 
Had mo Medbei'erre af hans Ærgierrighed. Fyrſterne 
Dolgorucki vare hans førfte Ofre ;' han lod henrette 11000 
Menneſter og dobbelt faa mange fendte han i Landflygtig— 
hed. Man forſikkrer, at Keiferinden undertiden kaſtede 
fig for hans Fødder for at formilde ham, men hendes Bøns 
ner og Taarer båre ei iftand til at røre ham, Dog brag— 
te hang Characteers Energie Virkſomhed og Kraft i alle 
Dele af det-ftore Riges Statsforvaltning. J Aaret 1737 
tvang Anna Gurlænderne til at vælge fin Yndling, der 
Havde ægtet en Gurlænderinde af Familien Freden, til 
deres Hertug. Før fin Død udnævnre Anna Prinds JIwan 
til fin Efterfølger og overgav Biren Regentſtabet. Efter— 
at have naaet dette, det høiefte af fine ſtolte Onſker, fiers 
nede han alle dem, han frygtede og lod fig fun alt for tydes 
ligt merke med den Henfigt at hæve fin Familie paa Thros 
nen. fan giftede fin Sen med Prindfeffe Clifabeth og fin 
Datter med Hertugen af Holſteen, fiden Keifer Peter den 
3die, Men een Nat forftyrrede hans Planer. Marfchat 
Muͤnich, ſom Biren for det Mefte Fyldte Regentſtabet, 
var utilfreds med hans Opførfel, og lod ham Natten melse 
Vem den 117 og 12 Mov: gribe af 20 Goldater, anførte af 
Manſtein, og bortføre til Slottet Schluͤſſelburg. Man ans 
lagde Proces imod ham og fældte Dødsdom over ham ; dog 
blev han benaadet med Livet, men, berøvet Frihed og Cis 
endomme ſendt til Polim i:Siberien fom Fange. Det føl: 
gende Aar kom Eliſabeth, Peter den ftores Datter ved en 
Revolution paa Zhornen, Muͤnich blev fryrtet, Biren 
Faldet tilbagerog hiin maatte bytte med'ham, J Gafan 
mødte deres Slæder hinanden; de kjendte hinanden, hils 
fte hinanden og fortfatte derpaa Reiſen uden at tale videre 
ſammen. Da fiden Catharina den anden Tom pag Thro—⸗ 
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nilian Jofepbs Milifærorden). — Confitutionen erkjen⸗ 
jer Statsborgernes Rettigheder, Perſons- og Eiendoms 
Sitkerhed, Gamvittigheds eg Trykkefrihed; Livegenſtab 
vr ophævet, og alle tre ſchriſtelige Confesſſoner have frie Re» 
igfonsøvelje og Gtatsborger» Rettigheder. Det bele Rige 
oreffiles. ved em Mationalrepræfentatton, der beffaaer af 
Hodseiere, Kjøbmænd og Fabrifanter, vælges af Kredſene 
g danner Rigsforſamlingen, der faaer en Praſident af 
Kongen åg famfer fig i det mindfte Engang aarlig paa Kon⸗ 
jens Kald; den deler fig i Commisfionen for Finanſerne, 
'ovgivningen,” den indre Beſtyrelſe og Gieldens Tilin— 
'etgjørelfe, — %$ alle Dele af Kongeriget gjelder Codex 
uris bavarici. For Statoforvaltningen gived ct Geheime⸗ 
aad, der beſtaaer af Statsminiſtrene, Kromembedgmændes 
je og 12 til 16 Medlemmer. Miniſteriummet deler fig ts 
Dep. , for det Udenlandſte, Finarſerne, det Judre, Juſtite⸗ 
sgl Krigsvæfenet.. — J Spidſen af hver Kreds ftader en 
Dverfreds » Commiffair med en udbredt erecutiv Virkekreds, 
jesuden findes i hver Kredsen Kreds gFinansdebutation. — 
Rettergangen afajores for Underretterne, Appellationdret⸗ 
erne (cen for fo Kredſe) og Dverappellgtionsreften, Kongen 
liget er deelt i Biſpedommer. For Proteſtanterne ev der 
tproteſtantiſt Generalconſiſtorium. Under Maximilian 
Joſerh er Bayern gaaet betydeligt fremad i Cultur, fams 
menlignet med boad det var for 20 Yar fiden. "Slgerdores 
ing, Manufacturer og Fabrikker have hævet” fig, Politiet 
zaandthaves fortræffeligt, Opdragelſen og den videnkab⸗ 
ige Dannelfe ev ifær en Gjenttand fer den føngelige Om— 
org. Den offentlige Undervisning er fortræffslia; Der 
indeg Univerfiteter i Landehut og Erlangen. J Minden 
+ en Central BeferinærfFole for hele Konacriget; videre 
t Akademie for Bidenffaberne og et for de ſtjonne Kunſter. 

Bahle (Pierre) født i Carlat i det forrige Foirt 
Aaret 1647, ſik fin forſe Undervisning. af fin Fader, ſom 
var reformeert Præf. Dan gav tidlig Prøver: paa en bes 
undringsværdig Qukommelſe og en fjelben Aandamunter⸗ 
hed. J fit ryde Nar begav han fig til Skolen i Yud-Lau⸗ 
rens for der af fuldende fine Studier. Den Lidenſkab, 
hvormed han ſtuderede, foftede ham hans Gundbed. Alle 
Bager vare ham fjærfomne; hans Smag fov Dialeftifen 
drog ham ifær til Stridskrifter; men Amyots Putarch 
og Montagne vare hans. Yndlingsværfer. Den fidſte ſmig⸗ 
væde bans Hang til Gcepticismus; men begge meddeelte 
maaſkee hans Still hiint Liv, hiin Frihed & Udteyk røg hint 
gammelfrankiſke Anftrøg, fom man finder deri. 9 |XTous 
foufe, hvorhen han var gaact for af fludere Philoſophien 
beføgte han Jeſuiternes Hørefale. Hans Vrofeffors Ave 
dumentationer, men endnu mere hang venſtabelige Difpur EEG SE ET er TE i liia 
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tationer med en egtholte Øeiflig, ber boede hog ham, bes 
fiyrfede bom i de Zvivl, ban 45* havde mod Proteftan« 
fismens Orthodorie i den Grad, at han befluttede at fore 
andre Religion. Hans —2 var en Triumph for Ca» 
tholiterne, men et Zordenfag for bang Vartie, og bans 
Familie, der anvendte alt for —8 at vinde ham. Efter 
Maaneder vendte ban ogfaa tilbage, og for af unddrage 
g den Gtraf, den catholfe SKirfe lægger paa Mød 

gii han til Genf og derfra til Codet, bvor Grev Dobna ber 
troede ham fine Sonneee Opdragelfe. Dog blev ban fnart 
fjed af Bette Opholdefted og denne Forretning og nedfatte 
fig i Mouen, Hvor ban igjen var nødt fil at meddele Under 
viisning. Derfra fom han fil Yaris, og blev 1675 Vrofese 
for i Philoſorbien i Gedan, bvor han lærfe med Udmachkel⸗ 
fe indtil Atademiet op d 1681. Derfra gik ban i 
famme Egeuſtab til Rotterdam, boor han i Anledning af 
en Comet, dere udbredede almindelig Gfræf 1682 nigar 
fine Pensées diverfes fur la Comére, et Vært fudaf udbredt 
Lardom. Dette fulgte Critique genfrale de I'hiftoire du 

Calvinisme de Maimbourg, der blev optaget med Biſald af 
Catholifer og Frotefanter, men valte Theologen Jutieus 
Misundelfe, bvig Refurati n du P. Maimbourg ingen føle 
Pe havde gjort, og indviklede Badle 1 Stridigheder, der 
bavde ubehagelige Falger for ham. Han paatog fig Ude 
garn af et periodik Strift: Nouvelles de la repubiique 

es lettres, En der: optaget GÉrivelfe fra. Mom vafte 
Dronning Chriſtines Utilfredshed: "bun lod bdau tilfrise 
fo heftige Breve. Badle retfærdiggjorte fig og haus Und⸗ 

| fyldninger tilfredsfillede Dronningen faa aldeles, at bun 
fiden førte en litterait &revverling med bam.  &lvorli 
ere forfvrredes hans Roe ved bané Faders og begge bans 
rodres Dod. Diſſe Tab og de Neligionsforfolgelfer , der 

tiltog i Franferig, bragte ham til af ffrive Commenraire 
philofophique fur ces paroles de I'Evangile: Contrains - le⸗ 
d'entrer, fom hverfen i Henfeende til Gtilen eller Tonen er 
am værdig. Badle vilde heller iffe erkſende det, men 
urieu, form mage have fjendt Forfatteren af den Ywer, 

bvormcd Toleranfen forfvares, angreb Wærfet med For: 
| bittrelſe. Hans Had vendtede blot et Paakud for at bryde 

[og imod Banle felv; dette fif han i Avis aux Refugiés, ef 
Vark, hvori Protefanterne behandles wed liden Skaanſel. 

i Jurieu beffoldte Bayle for at være Forfatter, deraf (fom 
i han vif ifte er) og tillige Gjelen for et Partie, Der va: 

mod Proteſtanterne og de forenede Stater. Bayle gjen 
Drev diffe BeEoldninger, men Bagtalelſen feirede og 1 Aa 
ret 1693 afſatte Magiffraten i: Umfierdam Badle fra fil 
Embede forbød bam endog at give privat Undervisning 
Da ban faaledes var fri for alle Forretninger, men. Ur: 

: beide var bleven hans virffomme Mand en Nodeendighed, 

É 

Rk 



400 Bit 

nen fik han ooſaa Hertugbemmet Curland igjen, regjerede 

med Biisdom "og Mildhed og overgav 10 iXar efter 
fin ældfte Søn Peter Regjeringen og entte den 28de Oct. 
1772 fit lange og urolige Liv. i 

Birmingham, en Flakke (uden Kjøbftæderet) i 
Marwidfhire i Engelland; def vigtigſte Fabrikſted paa 
hele Jorden, har1&4o; pufe og 70000. Indb. Fabriterne les 
vere Giværer, "forgyldte Metaltnapper, Speæender, pletter 
rede og lakerede Blilvarer, Ubrtjeder, File, Naale, Læs 
derarbeide, falffe enge 5 vivere Sutter, - Skedevand og 
Silketsier. — Birminghams meeſt blomſtrende "Periode 
ffal have været melem 1790 og 1792; dengang talte ben 

. 10000 flereFnde 5; &irminghams Addresbog for 1805 ans 
foret 175'Merchants (Kjebmænd) og Factorer ; "hine have 
med den udenlandffe, diſſe med den indenlandſte Handel 
at. gjore ofte ere de begge Dele tillige. Den berømte 
Baſfterville havde her fitTryiterie, hvorfra adſtilligepragt⸗ 
værter udgit;' J Nærheden af Birmingham er Goho, en” 
Flætt), hvor ben beromte Beultons ſtore Indretninger fors 
tjene Opmerktſomhed. Her findes blandt andet den Fabrik 
for Dampmaffinerne, ber intetſteds forfærdiges til faa 
ftor Faäaldkommenhed fom "her; videre en meget funftig 
Myntimaſtine. Birmingham driver en uberegnelig fans 
del til alle Verdens Dele. Burke falder den Ver eng ftore 
Boutique, Paa Torvet ftaaer Nelſons Statue, 

Biron (Charles de Gontaut, Duc. de), en Søn 
af Marfchal Armand de Gontaut, Baron af Biron, var 
født ved Aar 562. Opdraget ſom Calviniſt havde hani 
fit r6de Aar alerede to Gange foranoret Religion og agte— 
de begge Partier lige meget, Hans herffende Tilboielig— 
hed var for Krigen. Dan fulgde fin Fader paa en Expedi⸗ 
tior'til Guienne. Fire Aar efter dræbte han i: en Duel 
Garency, der var hans Medbeiler til en Arving af Hufet 
Caumont, blev nøbi til at ſtiule fig og Tod fig førft igjen 
ſee, da Henrik 3die tilgav ham. Da Henrik af Bourbon 
1589 var erfjendt ſom Konge i Frankerig, tjente Biron 
ham efter fin Faders Exempel med ligefaa megen Hengi— 
venhéd ſom Uforferdethed. „Ingen, fagde Henrit 4de 
„har et klarere Øie til at fjende en Fiende og Ingen. ftørre 
Færdinhed i af ordne en Armee.“ Ved Kongens Yndeft 
og Venſtab ſteeg ban til de betydeligſte Poſter. Biron uds 
mærkede fig hæderligt i Slagene ved Arques 1589, i Sias 
get ved Jury, ved Beleiringerne for Paris og Rouen og 
å Zræfningen ved Aumale 159253 ſamme Aar udnævntes ban 
Til Admiral af Franterig. Men denne ved Hoffet og paa 
Kamppladſen faa udmærtede Mand havoe ingen moralffe 
Grundfætninger; feierrig og frygtet, ſtedſe roeſt fler unds ” 

ki 
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i fyldt; var Kan bleven hibſig, egenſindig og paaſtagende; 

i 

JIntet-maatte ſtee uden ver ham. Hans Yttringer våre 
. uforfigtige og ſtaanede ei Kongen felv, ſom bog ei elſtede 
og agtede ham minbre berfor. 1594 udnævnte Henrik 
»ham til Marfchal af Frankerig og 1595 fil Statholder i 
Burgund; famme Aar reddede Kongen hans Livi Slaget 
ved Fontaine⸗Françaiſe. Ved Øjenerobringen af Amiens 
vur Biron med og blev ſamme Xar Hertug og Pair. Men 
hverten Kongens VWenffab eller de af ham erholdte Rigdoms 
me og Hæderepofter fonteg Biron Belenning nof og han 
var misfornøjet. Det ſpanſte Partie, ber efter Freden til 
Vervins blot kunde ſtade denrik ved hemmelige Machinas 
tioner, greb med Begjerlighed benne Leilighed, fom Bis 
rons Misfornøielfe frembod.  Ulytteligviig udnævnte 
Kongen ham til fin Gefandt i Bruͤſſel for at lade Erkeher— 
fugen brfværge Freden i Vervins. Det ſpanſte Hof berus 
fode ham ved Feſter, Skueſpil og Æresbeviisninger, Ovine 
derne anvendtealle Forferelfené Kunſter, og den fvage Bis 
Ton lovéde, at, naar Catholikerne igjen vilde ftaae frem; 
vilde han forene fig med bem og tillod at man i Franteri 
holdt ham ved fit Ord. Den Reiſe, ſom Hirtugen 4 
Savoyen 1590 gjorde til Frankerig, fuldendte Birons Tro⸗ 
loshed. Han ſluttede en Tractat med denne Fyrſte og Gres 
ven af Fuentes, Statholnver i Mariand, hvori han-lovebe 
at gribe til Vaaben mod fin Velgjorer. F Aaret 1601 er⸗ 
klarede Franterig Hertugen af Savoven Krig, og Biron 
faae fig nødt til ar berige og overvinte ham, Af Frygt, 
at hans Forftaaelfe med Hertugen ſtulde optages, bemæge 
tigede han ſig næften alle Gtæder i Hertugdømmet, bvils 
ket var faa meget lettere fom manuel havde gjort Reg⸗ 
ning paa bang Venſtab. Fuentes og Hertugen vovede af 
foreflaae ham at udlevere Kongen; dette afflog han; men 
deres Infinuationer gjorte ham fortrolig med Forbrydel⸗ 
fen, og, da ban ved Beteiringen af Fortet St. Catharina 
ved Genua vel kunde formode af Henrik vilde fomme og be» 
fee Lobegravene, [od Biron ſige Gouvernøren at ban fuls 
de figte til et vift betegnet Punkt , og paa et andet Sted 
opftille et Compagnie Muſteterer, fom paa er aftalt Tegn 
fulde fyre. J det afgjørende Oieblik hindrede ban bog 
felv Kongen fra at begive fig ben til det farlige Steo. J 
Aaret 1601 fluttedes Fred med Savoyen: men faa manage 
Underhandlinger, Sammenkomſter og hemmelige Reiſer 
kunde ligeſaalidet blive ſtjulte for Kongen fom deres Hen— 
ſigt. antog derfor engang Marfchallen tilfide, ſpurgte 
ham om hans Anflag og lovede ham Tilgivelſe. Biron 
Gjorde en ufuldſtendig Tilftaaelfe, og uivtfeligviis git 
Kongen ei videre; maaſtee vilde han ellerg brat Biron 
tilbage til fin Pligt. Marſchallen fortfatte fine hemme⸗ 
lige Forbindelſer, og, ſtjont Henrit var underrettet dere 
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om, fendte han ham dog 1601 fil Eliſabeth for at tilkjende—⸗ 
. give fin Formæling med Maria af Medicis: Birons hems 
melige Underhandlinger vedvarede desuagtet; men hans 
Raadgiver og Fortrolige foretom Greven af Fuentes mis— 
tænkelig, og denne, fom begyndte at frygte "for fig felv , 

aabenbarede den hele Complot med alle. Deeltagerne for 
Kongen, Beviſerne laae for Dagen: i etiGeheimeraad bes 
Auttedes Marfchallens Heftelſe. En frie Tilftaaelfe og 
Fortrydelfe vilde have reddet den Ulykkelige, da Henri vat 
tilbøielig til af tilgive ham. Men Biron blev ſtolt ved 
af nægte, afſlog den ham tilb ane Naade og hlevendes 
lig påa Dronningens og Fuentes trængende Bønner over⸗ 
givet Lovenes Strenghed. Da han gif ud af Kongens 
Bærelle blev han arreſteret, bragt i Baftillen og der dømt 
og halshugget den 31 Juli 1602. — Charles Ar-z 

—mand de iron, en Broders Sønneføm af den Forrige, 
født 1663, døb 1756 var ligeledes Marſchal af Franterig 3 
hans Gøn Louis Antoine, ligeledeg Marſchal og 
Oberſt ved den franffe Garde, født 1701, ded 1788, ans 
Taaes fom et Mønfter for den hele. Armee. : 

Biron (Armand Louis de Gontaut, Hertug af) 
født den 13de Apr. 747 Broderſon og Arving af Louis 
Antoine var befjendt under Navn, af Hertug af Lauzun inde 
fil 1788. Med en glimrende Fodſel og en anfeelig Formue 
forenede han et behageligt Udvortes , en ved Lectuͤre dans 
net Forftand, en indtagende Opforſel og en ubegrændjet 
Gaͤvmildhed. Flere Aar gjennemreiſte han Epgelland, 
Rusland og Polen, og ftyrtede fig ved fin umaadelige Od⸗ 
felhed i uhyre Gjeid. Herved faae han fig nødt til at fæle 
ge fine Godſer. Han tog derpaa Deel i den americanſtke 
Kria, men ſteeg uagtet fin Tapperhed og fine militaire 

Indſigter kun fil en Oberſtes Rang. Cfter fin Onkels 
Z)ød antog han Titel af Hertug af Biron. Ved Revoluti— 
oneng Udbrud var han. paa Hertugen af Orleans Partie, 

traadde t Svidfen for en republikanſt Armee, commanbez 

vrede paa adſtillige Steder, tilfidft i Vendee, men udrette» 
de Fun lidet. Da han iMai 1793 ſtulde kaldes tilbage ; 
tog han ſin Afſkeed. Men han blev fængflet og bømt tit 
Døde, fordi han havde begunftiget Indb, i Vendee 33; ei 

overvundet dem. Den 31 Dec, 1793 blev Dodsdommen 

fuldbyrdet: med Styrke og Fortrydelfe ſtal han have uds 
brudt: Jeg modtager en retfærdig Straf, thi Jeg har væ: 

ret min Gud, min Konge og mit Navn utroe. (Je meurs 
puni d'avoir été infidéle å4 mon dieu, å monroi, å mon 

nom,) 

Biſcava, en ſpanſt Provinds, der grendſer mod 

Nord til det biſcayſte Hav, mod V. til la Montana, mod 
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&. til Burgos og mod Ø: til Frankerig og Navarra. Den 
er bjerafuld og ſtovrig, men vel oyrket af, be flittge Indb. 
Det hele Land viſer Velſtand og Virkſomhed. Indbe, der 
udgjøreen egen Folkeſtamme og have udbredet fig ſaavel 
over Bifcaya, Guipufcoa og Navarra, fom pad den anden. 
Side Pyrenæerne over Labourd, Nedre-Navarra og Soule 
nyde ftørre Friheder end Spaniens øvrige Provindfer, En 
kongelig Befaling behøver ti fin Gyldighed Forſtamernes 
Autagelfe, hoilke ogſaa hævete til Landets Forvaltning 
nødvendige Afgifter, Kongen faaer iſtedet for Stat en 
frivillig Gave. Biſcaya tilligemed Guipufcoa har 136000 
Indb. — J Merico har en paa Gølvbjærgværker rig Pros 
vinds Navnet Bifcaya eller Ny⸗Biſcaya. 

Biſchofswerder, en ſachfiſt Adelsmand, gik 
mod Slutningen af Fridertk 2dens Regjering i” preue fif 
Tierefte, blev endelig Minifter og gjaldt meer end ;1 Aar 
Alt ved Hoffet i Berlin, Den Hengivenhed, han bavde 
beviift Frederik Wilhelm, medens han endnu var Kron— 
prinds uden Magt og Indflydelſe, erhvervede ham en Yn⸗ 
deft, ſom ingen Hofintrigue kunde fvælfe. Han var be— 
fuldmægtiget Minifter ved Copgreſſen i Syſtove, havde 
megen Deel i bvad der afgjordes og blev ar Kelſeren bes 
handlet med megen Agtelſe. Giben bidrog han tilligemed 
Lord Elgin meget til den berømte Sammenkomſt i Pilvig, 
hvor Frederik Wilhelm forbandt fig med Keiferen for igjen 
at indfærte Kongen af Franterig i fine forrige Rettigheder, 
ledſagede 1792 Kongen paa Feldttogef i Champagne og 
vendte med ham tilbage til Berlin, " Han blev derpaa fendt 
til Fraakerig fom Geſandt, forlob dette Land 7794 og døde 
18-73 paa fit Landgods ved Berlin. Man fan ei nægte ham 
Aandsfiinhed med al hans tilſyneladende Godm dighed 
og Jevnhed, dog havde han fom Sfatémandet meget ind— 
ſtrenket Syn; Han vifte f fit hele Liv en beſtandig Ret— 
ſtaffenhed og var frie for Hevngjerrighed. Biſchoͤfswer— 
der hørte til Illuminaternes Orden, troede fig i Befiddels 
feaf et Univerſalmiddel, ſom han anbefalede alle fine 
Venner, men fom dog ei var iftand til at ſikkre ham ſelv 
et langt Liv, 

Bifcuit falder man i Pottemager-, Fajance- og 
Porcellainsfabriker den til Porcellainet ec. beſtemte Deig, 
naar den er brændt i Dvnen, men endnu ei har faaet fin 
Glaſur. 

Biſkop er efter det nye Teſtamentes Sprogbrug, 
en chriſtelig Menigheds Lærer og de Geiſtliges Forſtander. 
DeBiſtopper, ſomApoſtlerne felv havde indſat, eller de førfte 
Menigheder valgt, vare Apoſtlernes Medhjelpere og Efter—⸗ 
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følgerei Chriſtendommens Vedligeholdelſe og. videre Ud⸗ 
bredelſe. De havde Opſyn over hele Menigheden oß ſam— 
mes Presbyteri og Diafoni, uüden dog at paaftaag, den 
Forrang eller Diocesret,, der fidben blev dem til Deel. Men 
Hierarkiets fornemmeligt, ved Biſperne real ferte Syſtem 
fjernede fig ttedfe-meer»fra…fin oprindelige. Beſtemmelſe;, 
Det uindſtrenkede Herredomme over Geiftiigheden i Stifs 
tet, Der tagelſen i Statens Anliggender ;. Hvor de ſnart 
forftode at gjøre fia gjeldende, Kirkegodſernes vilkaarlige 
Forvaltning, Forfvaret for de geiſtlige Rettigheder og den 
vidt om fig aribende geiftlige og criminelle Jurisdiction bes 
ſtjeftigede Biſkopperneſalt for meget til at de ſtulde have 
Lyſt eller Tid til deres Pligter ſom Lærere eller Sjeleførs 
gere. De forbeholdt fig derfor fun de vigtigſte Embeds— 
forretninger f. Cr. Ordinationen, Ungdommens Confirs 

mation2c.:;'/ alle øvrige Kirkeforretninger overlode de til de 
" andre Geiftlige, og ſelv til diſſe holdt de ſenere hen i Tiden 
Vicarier og Goadjutorer; - men) Biſtopper, ſom ſelv 
predikede, eller bære Omſorg for eres Menigheders Sjele, 
vare fra bet 7de Aarhundred en Sjeldenhed. Intet Under 
derfor atei alene Adelen, men feiv Fyrſter og Kongeſonner 
tragtede efter enVærdrahed-der bar ligeſag bæverfuld fom 
fordeelagtig. Diſſe Omftændigheter gave iſer de tyeſte 
Biſpedsmmer en Glands og Hsihed, hvorpaa manet har 
noget Exempel i de andre chriſtne Riger. Flexe tydſte 
Biffopper bleve Rigsfyrfter, og deres Indflydelte paa alle 
offentlige Anliggender var afajørende.… …Reformatiunen 
formindſkede deres Xntal, og um man og i de Lande, der 
”Eildte fig fra den romerſte Kirke, beholdt. Biſtoppernes 
Mavn, tabde de dog deres, forrige ſtore Indkomſter og Rets 

tigheder. De fvenffe Biſkoppéc bleve Rigsftænder fom be 
engelſte, dog med mindre; Iudflydelfe. Den anglicanfte 
Kirke filffader. fine Giffopper den meeſte Indflydelſe, 
hvorfor man 09 falder den den biſkoppelige. Ved Muha—⸗ 
medanernes Erobringer tabte ten romerſte Stoel en Mængs 

de Bifpedømmer, ſom Paverne dog vedbleve at; befætte, 

Derfra de mange Titularbiſtopper, hvis Biſpedommer ligs 
ge in partibus inådelium d. e. i de Vantroendes Lande og 

hoerken give nogen Indflybelf- eller Tafte nogle Indkomſter 
af fig, hvorfor man fun plejer af beære be hoiere Geiſtlige 

med flige Titler. Lidt efter lidt er en Mængde tydſke Bi— 
fpedømmer gaaet ind eller ere bleyne ſeculariſerede. Res 
volutionen i Frankerig foraarfagede de franſte Geiſtlige 
et ſtort Tab. Bel kom de ved Näpoleons Concordat igjen 
i deres Embeder, men miftede mange af deres Indkomſter. 
Den nyefte Tids Tenkemaade ſynes at være Hiexarkiet 
temmelig gunſtig. 

x 



' 

Bis | 405 

Bifter, en Farve af kogt Kakkelovnsſod og — 
hvilken Malerne bruge til Tuſt. 

Bitaub (Paul Jeromis), berømt ved fin franſke 
Overſcertelſe af Homer var født i Konigsberg 1732af en fra 
Frankerig flugted reformeert Familie. Tidlig Kjerlighed 
til Videnſtaberne beſtemte ham til at ſtudere Theologie og 
hyppig Læsning i Bibelen vakte hos ham Folelſe for dens 
fimple ophøjede Poeſie. Han lærte at fjende Homer og 
'denne drog ham til den græffe Litteratur, fom han med 
megen Jver lagde fig efter. Skjont en Preuſſer af Fødfel 
var han dog. Frankerig gandſte hengiven, og Maalet for 

"alle hans Anſtræengelſer var at kunne fætte fig ned i Paris.! 
Han holdt det med Rette for det ſikkreſte Middel at blive 
optaget i fir Fedreneland, hvis han forenede fig med. hiint 
Lande Lærde, og derte bragte ham fil at overfætte Homer. 
Ved derte Vært og Alemberte Yndeft,. fom han havde 
erhvervet paa fin forſte Reife til Paris, blev han paa d”? 
Alemberts Anbefaling optaget fom Medlem af. Akademiet i 
BWerbin og forſtaffede ſig Tillade ſe til nok en Reiſe tilFran— 
kerig, hvor han maatte opholde fig ſaalenge, han behøves 
de for at forbedre fin Qverfættelfe. Desuden har Han, ſtre— 
vet ct Digt, falder Joſeph og overfat Goͤthes Herman Dos 
rothea. Under Revoiutionen blev Bitaubé med fin fortræ fø 
felige Kone" faftet i Fængfel, mende erholdt dog fnart igjen 

Deres Frihed. Rapoleon udnævnte ham til Medlem af 
Wreslegionen og belønnede ham for. fine Fortjenefter af 
Videnſkaberne. Det haardeſte Slag, dberitrafham.i hang 
høie Alder, var hang ædle ones Dod, hvilken ogſaa hav⸗ 
de hans egen til Følge ben 20e Nov. 1808. 

Bithynien, et afiatiff Land langs med Parthe— 
nius (Geradufu), ved Pontus Euxinus, Boſporus Thras 
.cicus og Propontis indtil Rhyndakus (Lupati) grendſede 
mod S. til Phrygien. Tidligere heed denne Provinds 
Bebrycia afde her boende Bebrycier. Homer nevner As⸗ 
ſtanier ſom dette Lands Beboere,” Senere vandrede: Thyner 
og Bithynier ind fra Thracien, hvorfor og Bithynien kal⸗ 
des det aftatiffe Theacien, og beſatte den: veſtlige Deel til 
Sangarius; øftlig boede Marciandiner og ved Parthenius 
Kantener. — Bithynien var alerede længe før Croeſus en 

uafhængig Stat under egne Regenter. Forſt efterat Prufi- 
ag den afte havde tilfat Livet imod Croeſus, kom Landet 
under Lyderne, derpaa 5:5 under Perſerne, og 320 f. 
Chr. under. Alexander "den ſtore. Det bithyniſte Riges 
Gjenoprettervar Bias eller Q ag, en indenlandf Fyr— 
ſtez Hannibal anfom hos Cen af hans Cfterfølgere, y r u⸗ 
fias den den. Nicomedes, den ſidſte Konge af 
denne Stamme teſtamenterede fit Rige til Romerne, hvor⸗ 
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paa det bleven vomerfE Provinds. J det 1rte Aarhun⸗ 
brod blev Bithynien erobret af Sedſchükerne, Hvis uhyre 
Rige dog ei havdencgen Varighed. Othmannerne erob— 
rede Bithynien og ſtiftede der 1298 et nyt Rige, hvori 

Pruſa 1327 bar Hovedftaden. — 

Bivouacog Bivouaquere kalder man, 
naar Soldaterne liggge med deres Gevær under aaben 
Himmel uden Telte, i Modfætning af cCampere og 
cantonnere. Ide ſenere Krige have ſtore Troppeaf⸗— 

delinger deret nødte.til af bivougauere, da man for at 
gage defto hurtigere frem, et har tåget Telte med. Alt, 
hvad Soldaten fan gjøre til Beffyttelfe mod Veirliget, 
er at han bygger fig aabne Straae- eller £Løvbyrter. ” Biz 

vounqueren er ſkadelig baade for Landet og for Soldater— 
nes Gundhed. Kun Henſyn til de højere Fordele, derved 
kunne vindes fan retfærdiggjøre den, tynd 

—Bizar, Bizarreriie kaldes ethvert Slags af 
det urimeligt Beſynderlige, fom for at erholde Skinnet af 
detOverordentlige, vilkaarlig forlader de almindelige Megs 
ter og fætter deres Sred en affecteert Eiendomlighed. 
Bizarre riet forlader Reglerne af Lune, thi ffeede det uvils 

kaarligt, faa blev Serheden til Vanvid, der ei føger 
fin af; det Overordentlige, men virtelig fænter, taler og 

handlet uregelmæsfigt fordi den troer det Rigtigt Gi, 
rard i-fin Synomymik ſtiller folgende Ord ſammen: 

Phantaſtiſt, Bizar Egenfin dig, &n ur: 

voren.… Phantaſten er en Gær!ing af overdreven Delis 

catefje eller af utidig og unødig 'Søgen efter det Bedre; 
den Bizarre af uhenfigtsmæsfig Synderlighed; den Egen— 

findige af Ubeſtandighed ellersmagens hurtige Forandringz 

den Knurvorne af Raahed i Sæder Bizarrerie i Kunſter 

og Videnſtaber er almindeligt et egn paa Smagens Af⸗ 

tagen. 

Bjerrnſtahl (Jacob Jonas) bekjendt af fine Reis 
fer, var fodt 1731 i Provindſen Gødermanland i Sverrig. 
Han ſtude rede i Upfala, gif derfra fom Lærer i Baron Ruds 
decks Huus og reiſte med hans Senner til Engelland, Frans 

kerig, Itcilien, Tydſtland, Holland og Schweitz. Ved fit 

Dyphold i Paris ſtuderede han med megen Iver de øfferlands 

fie Sprog;, for hvilke han altid havde havt en ſerdeles For⸗ 

Fjærlighed» Da den unge Baron Rudbeck var vendt fils 

bage til Sverrig, blev Bjsrnſtahl af Guſtav zdie beftemt 
tilat gjſennemreiſe Grekenland, Syrien og Ægypten og 
fif paa ſcimme Tid Titel af Profelor ved Univerfitetet i 
Rund. 1776 gikhan til Gonftantinopel, hvor han opholdt 
fig nogen Tid for at lære bet tyrfijte Sprog, fort ſatte ders 
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paa fin Reiſe til Salonich, hvor han døbe den rate Juli 
17709 af Peſt. Bjornſtahl havde fendt en Beſtrivelſe af fis 
ne Reifer i Brevform til fin Ven Bibliothekar Gjørwell, 
der førft indførte dem i et Tidsſtrift der udkom i Stokholm, 
men ſiden 1778 udgav dem færftildt. Dette Vært inde— 
holder færde og grundige Undetføgelfer over Mynter, Mas 
nuffripter 2c, Han havde mere Lærdom og Hufommelfe 
end Dommekraft. 

Black (Joſeph) en berømt Chemiker, føbt 1728 i 
Bourdeaur af ſtotſte Forældre, kom meget ung til Skot— 

… Jand og ftuderede Medicin ved Univerfitetet i Glasgow. 
Hans tærer Dr. Cullen, der holdt af ham, indgjød am 
£yfttil de chemiſte Studier. Aar 1754 blev han Doctor 
i Medicinen i Edingburgh og handlede ved den Leilighed 
De humoré acido e cibis orto;-et magnefia alba, Nogen 
Tid efter udgav han nye Bemærkninger øver famme Gjens 
ſtand ien Memoire i 2det Bind af Edinburgher-Selſtabets 
philoſophiſte og litteraire Skrifter for 1756 under Zitel: 
Erfaringer ober den hvide Magnefia, ledſtet Kalf og ans 

"Dre alkaliſte Subftanfer, Han bevifer heri paa bet Tyde⸗ 
ligſte et luftformigt Fluidums Tilværelfe, hvilket han Fals 
ber Fixluft og bvis Nærværelfe formindffer. Alkaliernes 
og Kalkjordernes Wtzkraft. —Manſkan anſee denne Opfin— 
delſe ſom Moder til alle dem, der have gjort Navnene Ca— 
vendiſh, Prieftley, Lavoifier 0, fl. udødelige og givet Che— 
mien en nye Skikkelſe. I Aaret 1757 berigede Black Vis 
denffaben med fin ffjønne Lære om den føjulte Varme, der 
Har frembragt faa vigtige Refultater, 1756 var han i Dre 
Kullens Sted blevén udnævnt til Profeſſor ved Univer— 
fitetet i Glasgov; fiden fulgte han famme Dr. fem Pros 
feffor i Medicinen ved Univerfitetet i Edinburgh. Ingen- 

. finde forftod en Lærer at indgyde fine Tilhørere en ftørre 
Enthuſiasmez hang Underviisning bidrog ogfaa meget tid 
at udbrede &Ømag Ifor Chemien i Storbritanien. Han 
døde 1799 i en Aider af 71 Aar. Paa Lavoiſiers Forſtag 
havde Videnſkabernes Akademie i Paris udnævnt ham til 
Cen af dets 8 udenlandffe Medlemmer Hans Seder va— 
re ſimple; hans Charactéer fold og tilbageholden. Gom 
Mediciner huvde han intet ftort Rygte og ſom Chemiker 
ſtadede han fig ved fin lange Modſtand mod de nyere ches 
miſke Theories Indførelfe, hvilke han dog tilfidft lod ves 
derfares Ret. To Afhandlinger af ham findes i philofo- 
phical transactions for 1774 og 1791. Fo af hans Breve 
overschemijfe Gjenftande have Crel og Lavoiſier udgivet 
og Robinſon hans chemiſte Forelæsninger i to Bind 1803. 

DI 
— 
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Blackſtone EWiniam) en berømt engen Reks⸗ 
Værd, født 1723 i London, hvor han begyndte fine Stude⸗ 
ringer. J Yaret 1738 gif han til Univerſitetet i Orford , 
hvor han 5—— fig ved Flid og Talenter. pan viſte 
endog Smag og Anlæa til Poefien og de ffjønne Kunfier 3 OR 
bog opofrede han fia fnart aldeles til Retslæeren og ſtrev 
fin Afſkeed til Muferne, st lille Verk, der behager vet fin 
Elegans. " 1746 vifte han fig førft for Skrankerne; men, 
ba han manglede Talegaver, lykkedes det ham ikke at kom⸗ 
me,i noget Rye, ; Dette bevægede ham fil at vende tilbage 
til Oxford, Hvor han havde taget Doctorværdigheden, for 
at modtage en Plads ved Univerfitetet. Han var den Førs 
ſte, fom her fra 1753 holdt Forelæsninger over Engellands 
Gonftitution og Lovgivning, der vandt almindeligt Bifald 
og havde, heldige Følger, Herved bragtes en lærd Juriſt 
ved Navn. Viner til i fit Teſtamente at udfætte en befydes 
lig Sum for Stiftelfen afen Læreftoel for den almindelige 
Ret, Da Stifteren bøde og. man ivorkſatte hans Plan 
faldt Valget paa Blackſtone. Hans Forelæsninger, ſom 
han holdt i en Raekke af Aar, ſtaffede ham Materiaiter til 
det fiore Verk, der har gjort ham berømt og fom han kald⸗ 
tes Gommentairer over Engellands Love, Forfatteren 
nøies ifte med at ſamle Lovene, gaage til deres Oprindelſe 
og udlægge dem klart og beſtemt han trænger ind i Lov⸗ 
givningens Grundfætninger og Lovenes Aand, underføger 
deres Virkninger og behandler Retsvidenſtaben philoſophiſt; 
dog har Forfatteren erhvervet ſig mindſt Roes for den 
philoſophiſte og politiſte Deel. Hans vedholdende Flid 
nedbrød hans Sundhed eg gjorte 1780 Ende paa hans tiv 
efteranhan havde beflædet adffillige Embeder og i Aaret 
1761. var valgt til. Parlamentslem, 

Brai ir (Hugh) Cen af den nyere Tids berømtefte geifte 
Lige Talere ogsSfribenter. - Han var en-Sønneføn af Ro— 
bert Blair, ſom under. Carl iſte med Mod og Kraft forfvar 
rede den presbyterianſte Kirkes Rettigheder, var født i 
Edingburgh 1718 og ſtuderede der Theologie. Hans Lærer 
blev opmærtfom paa hans udmærtede Unlæg ifær veden 
Afhandling over det Skjonne og oplivede hang Tilbøielighed 
for den ſtjsnne Litteratur, …,fom han fiden ſtedſe forbandt 
med fine theologiſte Arbeider. 1739 ſtrev ban fin Inau— 
gutal-Afhandling om Naturlovenes Principier, hvorpag 
hah valgtes fil Magiſter i de frie Kunfter, ” Kort derpaa 
aflagde han meget-fordeelagtige Prøver paa fin Veltalen— 
hed, fik et Kald paa Landet, hvilket han dog ſnart bort» 
byttede for et i ſig Fædreneftad, Her ſteeg han til den 
høiefte geiſtlige Bæfdighed i den presbyterjanfke Kirke i 

- Skotland (1731); Hans litteraire Virkekreds udbredede 
fig lidt efter lidt langt over hans Fedrenelands Grændjer. 



"4 

: A⸗ 409 

Fra 1755 fig han Dect i bet yndede Tibdsſkrift: Fdinburgk- 
Review 5" nu begynote han offentlig at meddele fine Evfae 
ringer over rhetoriſt Compoſition, hvorved han tillige tils 
fredsſtilleße fin Tilbøielighed "for ten ſtjonne Litteratüur. 
Han var nemlig den Førfte (1759 om Vinteren), der holdt 
Forelæsnin er over denne Gienſtand. Megieringen bemær- 
tede diſſes forbeelagtige Indflydelfe og ſtiftede 1762 et eget 
Profeſſur i Rhetoriken og de ffjønne Videnſkaber, ſom bleb 
ham overbraget med hæderfuld Erkjendelſe af hans For— 
tjeneſter. Vi fjende hans Theorie af' hang ſildigere uds 
komne Vært: hLectures on Rhetoric.ånd belles Lettres 1783, 
2 Vol.4 (overfat forkottet paa Danſt af Profeſſor Rofted). 
Det indeholder Bemcerkninger ever Sproget, de forfiellis 
ge Stiilarfer; bedømmer træffende tø engelffe Skrißenter 
og Digtere og anforer Exempler af deres Varker, og indee 
holder en Mængde fortræffelige practiſte Bemærkninger 
øver den rhetoriſte Compofition i'et meget ævbelt, tydeligt 
og levende Foredrag,  Gn lige Fortjenefte erhvervede ban 
af spoefren ved tilligemed ſin Landsmand Gome virkſomt 
at underotte Macpherſons Wefrræbelfer til de oſſtanſte 
Ganges Samling og Udgave; i en meſterlig Afhandling 
beftemmer han deres Verd. Blaires Prætifener kunne 
anſtes for et Mønfter paa den enge! fÉe geiftlige Veltalen— 
«hed, Han var meget omhyggelig og famvirttigbedefuld é 
Deres Udarbeidelſe desuagtet gav” han fun be meeſt ud— 
føgte i Trykken. fan valgte fornemmelig dem, der page 
ſede fig bedſt for dannede Leſere. Førft i fit 60de Aar 
1777 uübgav han den førfte Deet af ſine Præfener, hvilken 
fandt en faa udmærker Modtagelſe, at det rode Oplag ale— 

rede gjordes i næfte Aar, — Hans Predikener maaite virke 
faa meget mere paa hans Ti:hørere, da Blair ved ſit Exem⸗ 
pel gav fine Lerdomme Kraft og derved fremſtillede Bille— 
det pad en fuldkommen MNetigionstærer i fir virkſomme og 
fortjenſtfulde Liv. I offentlige Embedsforretninger virkede 
han meb bejferent Maadehold for fin Kirkes Frihed og Velz 
han var en blid Fader, en øm Ven.og Ægtemand og nød til 
fin. høie Alder en'fjelden Grad af menneffelig Lykſalighed. 
Han døde 1800 efter en fort Sygdom It fuld Brug af fine 
Aandskréfter. 

Blake (Robert) en beromt engelſt Sohelt, blev 
født 1599 i Britgewater i Grevſtabet Sommerſet og bibrog 
megét til åt hæve den øngilffe Gømaat tilden Stantpunér, 
Huorpaa ben: nu ftaaer, Han ſpokkede Hollændernes cg 
Spaniernes Magt og. fratog de fidfte en rigtladen veſtin— 
diſt Flaade. Cromwell agtede ham meget, men, da ban 
Tjendte havs. Hengivenhed for. den republikanſte Forfat— 
ning, greb han Leiligheden at etat» Blake 163, for i 

: de 
- 
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det. middellandſte Hav af holde Over det brittiffe Flags DEre, Blake opfyldte fit Hverv fuldkomment. Hang Navn alene var tilftrækkeligt til at indgyde Røverftaterne røg te øvrige Nabolande Frygt og Agteiſe. Dans aftagen— 
de Sundhed nødte ham til at vende tilbage til fit Fedrene— land, Men før han kunde naae det døde han ben 17de Hug 1657 i det HDieblik hans Flaade løb. ind iSavnen ved Plymouth. Cromwell hædrede hans Minde ved en prægs tig Ligbegjængelfe og lod ham bifætte i Weſtminſter Abbe⸗ bie, Hans Characteer var mørt og ſtreng og i enhver Stilling blev han rolig og' fold. ! 

Blake, General Capitain for de franſke Snfurgen- ter, nedſtammer fra en irſt Familie, commanderede 1808 den Armee, fom ftod i Egnen af Bilbao, men traf ſig til⸗ bage ved den franſte Marſchal Neys Fremrykken. Mars quis Romana paatog ſig ſiden Dverko mandoen over dets te Corps og Blake blev Chef ved en ivifion deraf, - J Aaret 18172 overgav han Valencia til Marſchal Suchet Her— tug af Albufera og bragtes fangen til Frankerig. 

Blanchard (Francois.) Denne beromte Luft— ' Teiler, Cen af de. Førfte, der havde Mod not til ar betrøe fig stene uber Elemerf, var født i Andelys (i Dep. Cure) 1738. Dan øvede fig fra finungdom i alleflage mechas niffe Kunfter, hvortil han havde naturligt Talent, og tænfte ftedfe paa at opfinde en Maſtine til at flyve med. J fit 10de Aar opfandt han en mechaniſt Vogn hvormed hanfjørte 7 Mile, og denne Opfindelfe, fom han 1778 gjor⸗ 
de fuldfomnere anbefalede ham ved Hoffet i. Verſallles. Lige Duelighed vifte han i fit rude Aar ved at forfævdige en kunſtig Vandmaſtinez men ftedfe forfulgte han fin Ynds Ungsidee, den Kunft at flyve; øg han opfandt virkelig et flyvende Skib, ſom hævede fig 20 Fod over Jorden. Monte golfiers, ſaavelſom Profeffor Charles'g og Roberts Opdas gelfer vare ham meget velkomne. Han forefom den ved ſit ulykkelige Forføg bekjendte Pilatre de Rogier, og efters 
at han alerede havde foretaget fin førfte Luftreiſe den ade Marts 1784 gif han med Dr. Geffriev i et Luftffib over 
Kanalen fra Dover til Calais, hvorfer Kongen uf Frans 
Teria gjorde ham enForæring af 12000 £ivr. og'udſatte ham en Rente af 1200 Livr. Cfrerat han derpaa havde foreta— get fig fiere Luftreifer i ———— maatte han fri— ſte det Uheld at blive fat paa Fæ ningen Kufſtein, fordi man gav hamSkyld for aft have udfpredet revolutionære Grundfætninger, ” Dog blev han igjen løsladt og gjorde i Auguſt 1796 fin 46 Luftreife i Ny-York. J Aaret 1798 ſteeg han op i Rouen med 16 Perfoner i et ftort Luftſtib og kom førftned 6 Mile derfra, Samme Lar gjorde han ex 
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Luftreife med ben berømte Affronom Lalande i Parie. 
Han er gaaet op neſten i alle Curopas Hovebftædber og i 
Aaret 1807 havde han fulbfert 66 heldige Suftreifer, 1777 
opfandt han Falbføjermen. : JIfolge ſiktre Cfterretninger ev 
han død ten 7de Marté 1809.… Mabam Blanchard 
harmed Held fortfat fin Mands Luftreiſer. Den 22 Dec. 
1811 gif hun ep i Romsog efterat have tilbagelagt 60 
Miglier, hævede hun fig paa. nye for at begive fig til Nea⸗ 
pel, | 358 b | 

Bianco. Lade in blanco betyder hos Kiobmende⸗ 
ne f. Ex. ved Vexler eller Fultdmagter at lade en Plade 
blive naben ellev uſtreven for at Gieren kan ubfylde den 
udfordrede Summa. At indodføre en Verel in blancorer 
at ſtrive fit Mavn bagnpaa og lade en Plads fri dere 
* hvor dens Navn, ſom Bexelen overgives til, ſtal 

trives. 

Blangini en beremt italienſt Mufifue, fodt i Tu⸗ 
rin den 8de Nov. 17614. J fit 14de Aar lod han spføre en 
Moſſe med fuldftæntigt Orcheſter. 1799 fom han tit Paris 
og beſtjeftigede fig med Underviisning 1 Sang eg Compo⸗ 
neren. pan Compofitioner bleve optagne med meget Vis 

fald, - -1805 giorbe Kongen af Bayern ham til finn Gapels 
mefter. 1806 gjorde Prindfefie Borgheſe ham til fin Muſik⸗ 
og Concertmeſter og 1809 kaldtes Han, med famme Titler 

, til Caſſel. Forudevu mange fomiffe og heroiſte Operaer 
have vi af ham en Samling af artige Romancer og italis 
enſte Arier. 

Blankenburg (Chr. Fred. von) blev født ber 
24. Fan. 1744 ved Colberg. pan var beſlegtet med ven ſom 
Deltog Digter berømte Kleiſt, opofrede ſig til Krigstfeneſten 
og bledaterede i fit r7be War ſendt fra den fongelige Mili⸗ 
tairffole i Berlin fom Cornet til Frederiks Sære, hvor ham 
tjente i21 Aar; og ſom Adjutant ved det krokowſte Dras 
gonregiment bivaanede abſtillige blodige Slag 1 I Syve 
aarskrigen. Hans forftytrede Gundbed tvang bhom til at 
forlange fin Afſteed 17772. fan fik ten fom Capitain og 
fatte fig ned i Leipzig, bvorhan ftod i den noieſte Forbine 
delſe med Weiſſe. Han dede den 4de Mai 1796, agtet og 
elffet af alle fom kjendte ham. De fortrinliafte af hang 
Skrifter ere hans Forføg over Romanzn, det bedſte og hide 
til enefte Bært over denne Digtarts Theorie i den tydſte 

+ Litteratur og hans Tillæg til Sulzers Theorie. 

Blaſon er ben Deel af Heraldiken eller Vaaben— 
kunſten, fom i ufarvede Vaaben f. E. i Billedhuggerie eller 
paa Kobberſtykter, paa Mynter, Signeter 2c,, forklarer 



412. Blo 
* * 2· 

Vaabenfarvernes antagne Tegn og angiver Aarſagerne, 
hvoorfor en Familie hår dette eller hiint Vaaben. Bla— 
fonere er at udtrykke Vaabenerves Farver med Punk⸗ 
ter og Streger. Blaſoniſt kaldes Röoem, ſom hos Gra⸗— 
veurerne og Steenſtjererne adlene udgräve eller ſtjere Vaa⸗— 
venfarvernes Tegn. Hvidt” betyder Sølv; Punkteret 
Guld, lodrette ParaUellinier Rodt zhoriſontale Linier 
Blaat z Erage opad lobende Linier fra Venſtre til Hsire 
Bruunt; fra pøire:til Venſtre ſtrage opad lebende Linier 
Grønt og Gifter. Linicri Sort, 2) Betyder Blaſoniſt en 
keiſerlig Hofbetjent i Wien, der har Opſyn over Vaaben⸗ 
brevenes Udferdigelſe. ft : , 

$ lo ch (Marcus Eliezer) en berømt Naturforſter 
af den jodiſte Nation, var født i Anſpach 1723 af fattige 
"Forældre. Han begyndte førft ſildig at ftudere 3" han dar 
19 Aar gammel og forftod hverken Tydſt eller Latin; heller 
ikke havde han læft noget uden nogle rabbioſte Skrifter. 
Imidlertid blev han Huuslærer hos en jodiſt Chirurq i 
Hamborg. Her lerte han Tydſt, og en fattig bøbmifÉ Ca⸗ 
tholiflærteham Latin; han erhvervede fig tillige nogle 
anatomiſke Kundffaber. Nu indhentede han med Kjempe— 
ridt det Forſomte og gik til Berlin for der af leve hos 
nogle Beflægtede. Han ffuderede med utrolig Iver Anatos 
mien og alle Grene af Naturhiſtorien, fif Doftorhatten i 
Frankfurt an der Ober og kom tilbage til Berlin, Den 
berømte Naturforſket Martini lod ham optage i Selffabet 
for Naturvidenffabens Yndere. Vedholdende Arbeide bes 
æigede ham;med de meeft üdbredte Kundſkaber. Han nød 
en i hver Henſeende fortjent Agtelſe og døde den 6re Auguſt 
1799 i en Alder af 76 Yar. Hans Hovedværk. er Fiffenes 
Saturbifterie,; en Prydelſe fot den tydife Litteratur. For— 
fatteren håvde begyndt at utgive dette koſtbare Vært paa 
fin egen Bekoſtning. Da imidlertid Udgifterne lidt efter lide 
overfteeg hans Formue, der overhovedet mere beſtod i ſjeld— 
ne naturhiſtoriſte Samlirger end'i Penge, blev har, ved 
Fortjættelfen paa det Haderligſte underftøttet af fyrſtelige 
og andre rige Perſoner; derfor finder man i de fidfte 6 
Bind under hver Kobberplade, Navnet paa den Velynder, 
paa hvis Bekoſtning den er ſtukken. Saaledes erholdt 
Han ben i Tydſtland fjeldne Ære, ved et litterairt Fore— 
tagende tillige at vælte Nationalintereſſe. 

Blocisbjerg, Brocken, det høiefte Bjerg 
paa Harzen. En flor Dee! af dette Bjerg , fornemmelig 
den ſtore Brocken ligger 1 GrevfÉabet StolbergzWerniges 
rode, I Midten af; Harzen findes nemlig et eget høiere 
Bjerg, ſom er forffjellig ifra de øvrige Harzbjerge. Det 
Hele beftaaer, fom alle Jordens oprindelige Bjerge af Gra—⸗ 



mit, ſom man her Falder Brockenſteen. Det vifer fig é fin 
"ftørfte Pragt naar det er bedekket med Snee og alle Ujevn⸗ 
heder ere opfyldte 3; dette er Tilfældet i be Maaneder fra 
Oct. til Juni. Navnet Brocke betyder. egentligt Bjerg. 

"Dets Hoide udgjør "3590 franſte Fod over Middelhavet og 
3489 Fod over Øfterføen, : 

Blode Dette røde flydende Vaſen findes i det mennes 
ſtelige Legeme fuavelfom, i alle-andre Pattedyr, - Fugle, 
Amphibier og Fifi; men hos de to ſidſte Dyreclaſſer med 
den betydelige Forſtjel, at det er føldt, og antager Tem⸗ 

” peraturen af der Medium, hvori Dyret opholder fig. In— 
ſekter og Orme have iftedet for Blod en hvidagtig Saft, 
fom ei kan ſammenlignes med det egentlige Blod. Det— 
te beftaaer af fine runde Snagekugler, hvis Gjennemſnit 
ei udgjer 7 afen Tomme, eller efter andre af flad tryk— 

"fe Ømaablær:r. Det indeholder to forſtjellige Subſtan— 
fer, Blodvandet, en vandagtig, æggehvidelig Subs 
ſtants, og en tyt fliimagtig Materie, fom den røde Farve 
egentlig tilhører og fom er meget ſparere ,end den forrige 
og kaldes Bodkaget Blodets røde Farve komme efter 
Nogles Mening af det brændbare Qæfen, Phlogiſton (i den 
"nyere Chemies Sprog Oryaene, Suurſtof). Andre. tils 
ſtrive den, maaſtee med frørre Ret, de deriværtende. Jern— 
dele. For det dyriſte Liver Blodet af ſtorſte Vigtighed 
og man fan med Føie anfee bet for Livets Kilde. Det er 
i beftandig Bevegelſe, faa længe Legemet lever, og denne 
ophører fun ved Døden. Naar der fommer ud af Legemet 
foregaaer ftrar en paafaldende Korandring med det; det 
ſtilles ad, gaaer derpaa forſt over'i en-fuur, faa i en raads 
den Gjæring. — Alt Blod har fin Oprindelſe fra, Melkelaf— 
terne 5; og affætter lidt efter lidt. te til Legemets Vært. og 
Mæring nødvendige Safter ved derril indrettede iKare 
Dette ſteer, medens Blodet drives fra Hjertet til Legemets 
fiernefte Delte og derfra tilbage igjen. , Blodets Omlob ops 
dagede førft i. forrige Aarhundred Engellenderen H a r- 
vey. Hjertet, Middelpunktet for Blodets Omleb,3 har 
en dobbelt Bevægelfe 3 den ene er ſammentrakkende, den 
anden, udvidende. Med Hjertet .ftane fo Slags Canaleri 
Forbindelſe hvoraf nogle kaldes Slagaar'er, andre 
Bliodaarer, Hine-føre Blodet fra Hjertet til de 
yderfte Dele af Legemet, diſſe modtage der af Pulsaarerne 
og føre det. tilbage, Blodets Omlob feer med en beuns 
driugsværdig Hurtighed; i Mindre end yo Minut drives 
det igjennem et Rum af 3 Fod. Løb Blodet med ſamme 
Hurtighed, lige og uden alle Krumninger vilde det i et enefte 
Minut gjenhemiløbe 3000 Fod. Men denne Graz af Hurs 
tighed har Blodet fun i de nær ved Hjertet værende ſtorre 
Canaler; jo længere bet fjernes fra pjettef deſto mere af— 

" 
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fager Hurtigheden. Jet voxent Menneſke af fædvanlig 
Conſtitutton fan man antage en Blodmaſſe af 24 Pund, 
hvilken i en Time drives 24 Gange følgelig i, en Dag 576 
Gange igjennem Hjertet og gjennem fe minde, ſmaa 
Haarrør lignende Kar i det hele Legeme. — Bloødregn, 
en Regn, hvorefter man bemæerker røce Pletter, fom man 
før anfaae for Blod, der faldt ned med Regnen, mén det 
kommer af fmaae røde Infefrer, eller og ſmage Gommers 
fugle, ſom, naar de krybe ub, efterlade fmaae røde Plets 
ter paa Murene af Hufene. 

Blokhuſe, Zræbatterier, lagde paa Ruller eller 
Skibe, hvilfe man befætter med lette Kanoner og uformo⸗ 
dentlig fører frem paa. Vandet eller i Contreſcarper og Con⸗ 

treapprocher for dermed at fpille paa Fiendens Værter. 
Der gives ogſaa Blokhuſe derere by gede paa. Jorden og 
danne ſmaae Feſtninger- af Fræe eller Ford. Skalet faas 
dant Huus, ſikkres mod det fvære Skyts, bedekkes Taget 
og Bæggene med Jord. For at beſtemme et ſaadant Hu— 
ſes Sførrelfe regnes til hver Mand 12 fil 16 Fod. Hume 

Blokere, indflutte et Sted med Soldater", , fad 
ingen fan komme ud eller ind, Blokaden gager alminde 
lig foran Geleiringén. Efter fordums Grundfæfninger er 
en favn blokeret, naar Fiendeu har lagt er ſaadant Antal 
Krigsſkibe udenfor, at intet Skib uden øienfynlig Fare 
Fan løbe. ind eler ud. Forſt i den fidft førte Krig have 
Engellxnderne begyndt ved ben blotte Erklæering at fætte 
Havne i Blokadetilſtand. ; 

Bhomſt. Blomſten adffiller fig fra de øvrige Des 
Ye af Planten derved, at hvor Blomſten vifer fig,” ophører 
Plantens Bert, og af den indeholder Plantens Befrugtel— 
ſesdele. J Almindelighed beftaaer Blomſten af & æ g⸗ 
geret, Blomſterkronen, Stsvkarrene og 
Giøvbærerne, hvilke igjen beſtaager af flere Dele ſom 
Stovveie og Frugtknuden. De egentlige Befrugtelfess 
redſkaber ere de veſentligſte Dele af Blomſten, for hvis 
Skyld ogſaa de øvrige findes. —"Blomfterne ere med Hen— 
ſyn til teres Sted paa Planten meaet forffjelige. Nogle 
ſtage enkelte med eler uden Stilk saa Planten, andte fams 
lede. De flefte Blomſter have prægtige Farver med ffjøns , 
ne Tegninger og Skarteringer; mange have tillige en be— 

hagelig og vebergvægende Lugt; Bier og andre Inſekter 
føge-Næring i Blomſternes Saft, hvoraf Honning tilbere— 
deg. — Menneſtenes Kunſt frembringer midt om Vinteren 
Blomſteri Drivhufene. De flefte Blomſter falme inden 

Fort Tid, "Kun faa beholde, efter af være afbrakkede og 
førvede, deres Farve hele Aar igjennem: diſſe kaldes udøs 
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delige — Ved Planternes Inddeling efter Sexualſyſtemet 
ere Blomſterne af ſtor Nytte; hos de flefte beſtem me Stov— 
karreye Claſſen og Stoppeiene Ordenen 3 desuden give 
Blomſtens øvrige Dele," Kjøndelenes Dannelſe tilligemed 
Frugtens Beſtaffenhed, Kjendemærter par Kjsnnet. 
Bloemſterſeng, i Botaniken den nederſte Deel af 
Blomſten, hvorpaa de øvrige! Dele bfidde, Stedet, hvor 
Blomſten begynder, eller hvor Stilken udbreder fig i Bloms 
ſter ſelb. Blomſterkronen beftaaer af Blomfters 
bladene Ved de fleſte Blomſter udgjør den den indre eller 
anden Bedæfning for Befrugtelſesdelene, ogldens Beftems 
melfe er. at beſtytte difje, For Øiet er dette den ffjønnefte 
Deel. Ikke alle Blomſter have Krone; nogle ere blot om: 
givne med Beggeret. Blomſter, huis Krone Fun beftaaer 
afet Blad kaldes eenbladede, andre have2, 6 og flere 

Blade og benævnes efter Bladenes Talz de fom havre over 6 
kaldes mansebladede. 

Blomfterhandel i Holland. Harlem var i 
den ældre Tid Hovedfædet for denne berygtede Handel ; 
hvorom nogle Efterretninger ei ville være uden Interaſſe. 
Det var i Aarene 1636 og 1627 at den bekjendte Tulipangals 
ſtab rafede i Helland. Man faae flere formuende Perſoner 
derved gage tilGrunde og Fattige-dervedkomme iVelſtand. 
Man folgte Zwibler, ſom man ikke eiede for uhørte Sum—⸗ 
mer under den Betingelſe at levere Kjoberne dem til en bes 
ſtemt Tid. For cen eneſte Semper Auguſtus bes 
Talte man 13000 Gylben og for tre dito tilſammen 30000 
Gylden, foren Admiral Enkhuizen over 5000 fl. 
2c. For een Viceroi gav man følgende Artikler: to 
Læfter Hvede, fire Laſter Rug, fire fede Oxer, 8 Griſe, 12 
Faar, to Oxehoveder Viin, 4 Tønder Ottegyldenoll, 3 to 
Tonder Smor, 1000 Pund Oſt, en Pakke Klæder og et 
Solv Bæger. I Alkmaar folgte man ved en offentlig 
Auction for over 90000 Fl. Zwiblex. Paa ſamme Tid vandt 
Een i Amſterdam over 60000 Gylden ved denne Handel, J 
een eneſte hollandſt Stad ſtal der være debiteret for over 
10 Mill, Gylden Tulipanzwibler. Men denne Galſtab kunde 
ei være: af lang Varighed. Kjøberne vægrede ſig ved at bes 
tale de betingede Summer, og, da Staterne den 27 Apr, 1637 
bekjendtgjorte, at flige Summer ffulde inddrives paa fams 
me Maade ſom enhver anden Gjeld, faldt Priferne paa een— 
gang faaledes at, man nu kunde have en Semper Auguſtus 
for 50 fl. Dog-vare de Summer, man fik for nye og fjelde 
ne Tulipaner ei ubetydelige og man finder i Fortegnelſer— 
ne for Haarlems Blomfterhandlere en Priis af 2sitii 150 fl. 
for enfelte ſſeldne Tulipaner, Indtil der franſte Revolu— 
tion fik Blomſterhandleyne i Haarlem deres Tulipanzwi— 
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ler fornemmelig fra Ryſſel og andre Steder i Flandern, 
hvor de Geiſttige befEjeftigéde ſig med bereg Dyrkelſe; fi 
den have Haarlemerne ſelv lagtſig efter dem; dog er den 
Hele Tulipanhandel ei længer af ſynderlig Betydenhed. 
Men ſelv efter” Tulipanhandelens Forfald vedblev, Alk—⸗ 
maar at været Rye forat have de for e Kiendere af Bloms - 
ſter. Formuende Perſoner lagde ſig efter Blomſter ifær 
Hyacinther. Hyacintherne begynnte ret førft af komme 
i Anſeelſe ved 1730. Dette Aar betalte man for PaTe-non 
plus ultra 1850 Gylden og for 72 Dyøhiv, hvoraf en heel 
Zwiebel nu koſter et Par Stydet, 7246 fl. 776 bar Blome 
ſterhandelen i Havlem ret i Flor og endnu i Aaret 1785 gab 
man for Marquis dela Coſte 750 fl. Siden den Tid er og⸗ 
ſaa Prifen paa Hyacinther betydeligt falden, dog finger 
man endnu Prifer fra 25 til 100 fl." Mellem Alkmaakt og 
Leiden eve over 20 Morgen Land (hver til 600 Roder) bes 
plantede med Hpacinther, der lykkes fortrinlig 1 den 
fandige og løfeJordbund. Der vindes endnu meget ved dem, 
og Harlem tæller 12 eller 13 ftore Blomſterhandlere. 

BlUomdel var Muſikmeſter hos Richard Løvebjers 
te af Engelland ved Aar 190. Medens hans Herre ſukke⸗ 

de ſom Hertugen af Aſterrigs Fange i'et Taarn, gjiennem— 
vandrede han hele det forjettede Land og alle Tydſklands 
Egne, hvor han funde formode , at Richard var." Han 
hørte, af man bevogtede en fornem Fange paa Slottet Løs 
wenſtein og ilede derhen, Efterat han havde uünderſogt 
Slottet med Opmærtfomhed og opdaget en-ftært tilgittret 
Dør, benyndte han at fynge cen af de franffe Sange, han 
forhen havde componeret for Richard. Han havde neppe 
endt den førfte Strophe før en Stemme fra det dybe Taarn 
begyndte den anden. Saaledes opdagede han ſin Herre og 
fif Navn af den troe Biondel, Denne Tildragelſe ligger 
til Grund for Gretrys ſtſonne Opera Richard Løvehjerte, 

Blhoomffeld (Robert) født 1766 i Hornington , 
en Landsbye mellem Eaton og' Troſton, var Son af en 
Efræber; hans Moder holdt Skole. Faderen døde før 
han var etÅar gammel; Gønnen fif derpaaunderviisning af 
fin Moder tillige med de øvrige Børn i Landsbyen; forat. 
lære af ffrive maatte han vandre til Skolen i Spworth: 
Men denne beføgte han fun i to Maaneder, og dermed 

( vare bang Studier endte, Da han i fitrite Aar havde 
faaet Stedfader, blev han bragt tilen Landmand i Saxi— 
ſton. Men hans fvage Legeme kunne ikke udholde Landar—⸗ 

beidets Beſperligheder, hvorfor hans Broder Georg til— 

bøb fig at lære ham Skomagerhaandverket; en anden un⸗ 
derfførtede-ham med de nødvendige Klæder. Saaledes 

kom han 1781 til London. Blandt andre Smaaearbeider, 

', 
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fom han maatte paatage ſig var og den at laſe Aviſerne. 
ger at. lette ham dette fjøbte hang Broder en Ordbog og 
ſnart forſtod ban Burkes, Fox's, Norths og andres herli⸗ 
ge Taler, hvilte berigede hané Hoved med nye Ideer, Han 

. væfte nu flere Bøger, beſöogte Conventgardens Theater 
, og blev faaledes indført i et nyt aandeligt Rige, hvor 
hans'lidvefter lidt mere udviflede Aand befandt fig f fit 
rette Element. Saatedes blev han Digter næften utin at 

vide det. Engang fremſagde han 'en Folkeſang, ſom han 
havde digtet paa gamme! Manger. "Hang herover foruns 
drede Broder formaaede ham at tilbyde Udgiveren af Lone 
don Magagin den, og den»blev antagen. Digtet heed 
the Milk-Maid, Digteren var dengang 16 til 77 Aar game 
mel; et andet Diat : che ſailors return blev optaget.i fams 
me Skrift. Thomſons Aarstider, Miltons tabte Para— 
diis og flere Værter af dette Slags opfyldte hans hele 

Siel, og der behøvedes fun et gunftigt Tilfælde for at gjør 
re Robert til Saber af en Digtning, ſom Engellenderne 
fætte ved Siden af og i enkelte Dele endog over Thoms 
fons Aarstider. En Strid blandt Londons Skomagere, 
„em den, fom et formelig havde udftaaet fine L&reaar hos 
en Mefter, maatke arbeide fom Svend ?” og fom angik 
Robert, der havde arbeidet hos fin Broder, fom ei felv 
var Mefter, faa nær, tvang han til et Par Maaneder at 
føge Tilflugt hos fin forrigeHerre Auſtin, der ogſag modtog 
ham med megen Godhed. Hev i Matureng Skjod, omgivet 
af dens Yndigheder, med en rig Følelfe af bens Indtryk 
og begeiftret af Billeder fra Thomſons Aarstider, fattede 
han den førfte Idee til et Digt, ſom fiden kom ud under 
Titelen: The farmers Boy, arural poem by Robert Bloom- 
field, Efter at have været tre Maaneder borte fra Lons 
don, fom han tilbage og traadde igjen i Lære hogen Skoema⸗ 
ger, Herpaa giftede han fig. 1790 og arbeidede ſom 
Gvend i et Tagkammer tilligemed 6 til 7 andre Svende, 
og i denne Stilling fuldendte han fit Gært. En Metslerd, 
Capel Loffr, faae det førft 179909 henrykt derover forans > 
ftaltede han det trykt i Forening med ſin Ven Gil. En 
engelſt Critiker vifer det Fortræffelige i dette Diat ſaale— 
des : „Blodt flydende Vers, Folelſe, Fromhed, Digterild, 
Talent i det Malerſte, en rigtig Folelſe for det Naturlige 
og Rørende; Kraft i Tanken og Liv i Indbildningskraften 
ere felleds for. Thomſon og Bloomfjeld ; men i Sloomfjelde 
Digt herffer en hviere Simpelhed end'hos Thomfon ; ham 
characterifererzegentlig Horatſes molle atque facetum. 

— Bluͤſcher, Fyrſte, kongelig preusſiſt Feldtmarſchat 
og Ridder, begyndte fin. militære Løbebane i Aaret 1793 
ved Rhinarmeen, I Træfningen ved Oppenheim den 16 
Jan. 1794 udmarkede han ſig paa en glimrende Maade. 
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Han forøgede fin militaire Hæder i flere Trefninger ſamme 
Aar og erholdt ſom Generalmajor en Commando ved Ob— 

ſervationsarmeeen ved Nederrhin. Den paafolgende Fred 
ſatte ham i en Uvirkſomhed, der et var ham kjer. 
1302 fog han Erfurt og Muͤhlhauſen i Beſiddelſe for Kon— 
gen af Preuſſen. Bed den preusfiffe Armees Bevæg lſer 
1805 var han ikke uvirkſom; ved Krigens Udbrud 1806 var 
han med ved Auerſtedt (14 Oct.) - Han fulgte med den ſtor— 
ſte Deel af Cavalleriet Prindſen af Hohenlohe tilpommernz 

dog var Afſtanden imellem dem for ſtor til at Bluͤcher 
ſtulde været iſtand til at forene ſig med ham : Hohenlohe 
capitulerede imidlertid. Herved afſtaaren fra Stettin 
kaſtede Blicher fig ind i det Meklenburgſte hvor han ved 
Dambeck forenede fig med Hertugen af Weimars Corps, 
æn Prinds Vilhelm af Braunſchweig Dels. anførtes 
ropperne vare alt for udmattede til at man fÉulde kunne 

vove noget med dem. Blicher, fom havde Storhers 
tugen af Berg i fin venftre Flanke, Ponte Corvo i Fronten 
og Marfchal So ult paa ben høire Floi, faa fig nødt 
til af tage finStilling bag Traven, hvorved han havde den 
Plan, at hølde diſſe tre betydelige franffe Corps faalænge 
mueligt fra Oderen. Saaledes rykkede han ind i den frie 
Rigsftad Luͤbecks Diſtrikt. Men denne Stad, fom man 
havde befæftet i en Sfynding blev fagen med Storm af de 
fremtrængende FranfÉe. Bluͤcher havde med nogle Tropz 
per reddet fig af Staden, men berøvet alle Forfvarsmidler 
maatte han den 7de Nov. capitulere ved Ratkau en fyrftes 
lig Lybekſt Landsbye, hvorved han felv kom i Fangenſkab. 
Siden blev han udverlet mod. General Victor, og blev efter 
fin Ankomſt til Koͤnigsberg, fendt med et⸗Antal Tropper 
til Svenſt-Pommern for at underſtotte de Svenſte. Kort 
derpaa fluttedes Freden i Tilſit, og Bluͤcher arbeidede nu 
wed Kongens Side i Krigsdepartementet, — Blicher tog 
ingen Deel i Toget med Rusland, men, da Kongen af 
Preuſſen forenede fig med Keiſer Alexander for at fætte 
Rapoleons Herſkeſyge Grendſer, var Blicher, Een af de 
pirkſomſte. Han nød den udmærkede JEre at faae Over— 
commandoen over Preuſſerne og denrusfikeGeneral Werni— 
gerodes Corps, hvilfet fidfte igjen blev fÉildt fra ham, J 
Slaget ved Liiken udmærkede han fig ſaaledes at Alerander 
hædrede ham med Georgsordenen; ved Bautzen og Hoch— 
kirk høftede han nye Laurbær, uagtet Udfaldet er var 
heldigt for Preuſſerne. Ved Katzbach tilintergjorde Bluͤ⸗ 
cher.et fiendtligt Corps og renfede Schleſien for Fiender. 
Uagtet Napoleons Modbeftræbelfer 1ykkedes det ham at 
trænge frem igjennem Lauſitz, faa hans: høire Fløt rakte 
Kronprindſen af Sverrigs venſtre. Den 3die” Oct. 1813+ 
tilfjempede han fig ved Wartenberg de meeft glimrende 
Fordele over Fienden, og 15 Dage efter bidrog han bety⸗ 



| Blu i 419 

deligt til den ftore Seier ved Leipzig ben r8be Oct. 1813. 
J Spidfen af Preuſerne rykkede han over Rhinen, fægtebe 
i flere Slag mød de Franſte øg fane Napoleoné Fald. 
Hans Konge belønnede ham meb at ophoie ham til Fyrfte 
af Wahlſtadt og ſtjenke ham ſtore Foreringer. Da Napo— 
Icon i Aaret 1815 kom tilbage, var det fornemmelig Biuͤ— 
cher fom "tilligemed Wellington tilintetgjorde 
hans Herredømme i Glaget ved Waterloo eller Belle 
Alliance den 18de Juni 1315. 

Blumauer (Aloys) vår født idet Oſterrigſtke i 
Steyer den 21 Dec. 1755, ſtuderede i fin J——— 
traadde 1772 i Wien i Jeſuiterordenen, opholdt fig der 
til ſammes Ophævelfe, blev anfat ſom Cenfor, men ned— 
lagde dette Embede 1793, da han paatog' fig den grafferſte 

Boghandling, i hvilfen han alerede havde havt Deel fra 
1786. Han døde deni6de Marts 1798 Hans travefterteé 
SÆneibde har gjort ham paa bet Roesværbigfte bekjendt og 
erhvervede ham den meeft udbredte Celebritet. Deteren 
poetiſt Caricatur, tig paa burleſt Vid og loierlige For» 
dreielſer. Diſſe Egenſkaber finber man odfi andre af hang 
Digte, Nogle af dem aande Ild og Liv og ere fremfatte i 
et ſtjont correct og mandigt Sprog. Men undertiden et 
hans Vittighed lav, Sproget: incorrect og det Merhaniffe 
i Verſebygningen forfømt. J. Sorgeſpillet Erwine von 
Steinheim vifte han fig til fin Fordeel ſom Theaterdigter. 
Hans famtlige Verker udfom 1801 til 1802 i Lepgig 18 
Bind 8. 

Blumenbach (Johan Frederik) er født den 1ite 
Mai 1752 i Gotha, ſtuderede i Jena og Goͤttingen, hvor 
han 1775 blev Doctor Medic., fik 1776 Opſigt over Unis 
verfitetetgs Waturaiiecabinet, blev derpaa førft overers 
dentlig og faa ordentlig Profeffor Medicinen. JISom— 
meren 1783 foretog han fig en lerd Reiſe til Schweitz og 
ſenere en til Ængelland; hvor den berømte Ridder Banks 
Yndeſt var ham meget nyttig. 31788 blev ban ſtorbrittanſt 
Sofraad og fiden Ridder af den veftphalffe Krone. Han 
er Medlem af mange lærde Selffaber og flager i Brevver= 
ling meb de fortrinligfte Mænd i fit Fag. Foruden før: 
træffelige naturhiftoriffe Verker og Kobberſtykker, eier 
Han en herlig Naturalieſamling, fom flere af hans forri— 
ge Difciplers Taknemmelighed har beriget med ſtore Sjel— 
denheder. Han fortjener denne Kierlighed og Agtelfe. 
Gan har i over 30 Aar holdt meget fattelige og beſsgte 
Forelæsninger over Naturhiftorie, Phyſiologie, Oſteolo— 
gie, Anatomie, Pathologie og medicinſt Litteratur. Over 
alle diſſe Videnſtaber har han ſtrevet med Grundighed eg 
Srden, dg hans Skrifter have for deres reelle Værdie er— 
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holdt ſtort Bifald og tildeels flere Oplag. Hans meſter⸗ 
lige Haandbog i Naturhiſtorien er & Gange oplagt. Blu— 
menbach er tillige en oprigtig, ligefrem, ærlig Mand, 

Blemſterorden Navnet paa et digterſt Gel 
Fab, ftiftet 1644 i Ruͤrnberg af Harsddrfer; den kal: 
des og Pegnitzordenen. Medlemmerne faldte fig Blomfters 
hyrder, Pegnitzhyrder, 

Blye. Blandt alle fafte Metaller er Blyet det bløs 
defteog har mindſt Clafticiret og Klang, - Men med Hen—⸗ 
fyn til Tyngden overgåaes det fun af Platina, Guld og 
SDviffølv. Dets Farve er lys og ligner meeſt Tinnet. 
Det fmelter let i Ilden. Naar det udſet es for den, frie 
Luft, fætter der fig en hvidagtig Ruſt paa tet, hvijten dog 
ei tilfager faa frærft fom ved Jern og Kobber, hvorfor 
Blyet ogfaa længere trodſer Veirets og LuftensPaavirkning 
end diſſe fo Metaller, Det calcineres let, og Blyaſken, 
der i Førftningen er guulagtigt, bliver lidt efter lidt, rød og 
bruges ſom Farve underNavn af Moͤnne. Alle Blyekalke 
ere ſterke Gifte, I tægefunften bruger man Blyet paa 
mange Maader, dog ei indvortes. - Det anvendes meget til 
Glafuraf Leerkar, men meeft, til Kugler og Hagl. 

Blyehvidt etet Slags Blyruft, der fremkom— 
mer naar Blyet er fortæret og halv opløft af den i Dunſter 
forvandlede Eddikeſyre. — Da Blyehvidt meget bruges 
ifær ved Oliemalerier, tilberedermanen Mængde deraf ved 
at udfætte ſammenrullede Blyplader for Eddikedunſter ved 
Hielp af en tempereret Varme. 



Comnverſaͤtions Lexicon, 
BR 

encyclopediſt Haandbog 
over = 

de i felffabelig Underholdning og ved Læsning for 

rekommende Gjenftande, Navne og Begreber, 
med Henſyn til Folfes og Menneſte-Hiſtorie, 

Politik, Diplomatik, Mythologie, Ardjæos 
logie, FordbefÉrivelfe, Naturkundſtab, Fas 
brif-og Manufacturvæfen, Handel, de ſtjonne 
Kunſter og Videnſtaber, indbefattende tillige 
de ældre og nyere mærkværdige Tidsbegiven— 

heder, 

overſat 

efter 

den tydſte Originals tredie Oplag, med adſtillige 
Forandringer og Tillæg, 

af 

H. A. Kofod, 

Dverlærer ved Kjøbenhavns Kathedralſkole. 

Tredie Hefte. 

— ———ñ— — — — ⸗ 

Kisbenhavn 1816. 

Forlagt af A. Soldin. 

Trykt hos C. Grabe. 
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Fortale 

SEN Vært, hvoraf her leveres en noget foran⸗ 

dret Dverfættelfe, er blevet optaget med færdeles 
" Bifald i Tydffland: Redacteurerne for den tres 

die Udgave have gjort adſtillige Forandringer i 
den førfte Plan, for at give Værket en ftørre 
Fuldkommenhed og Henſigtsmesſighed. Dog 

vil der altid i et Verk, ſom finder Læfere af faa 

forſtjellig Stilling i Livet, ſavnes Nøget, og 
Noget ſynes Dverflodigt. Det, hvormed En— 
hver beffjeftiger fig meeft, anſeer ban og for meeſt 
vigtigt, og fordrer heri ſtorre Fuldſtendighed. 

Men et Vark fom dette fan umuelig mldeftgjøre 

enhver Fordring i denne Henſeende, og mage 

noies Med af funne optage bvad der almindeligt 

forekommer ved Læsning eller Converfation, og 

hvad der udmærker fig fom vigtigt i Kunſter, Vip 
denſtaber og det borgerlige Liv. J Overſettel⸗ 
ſen ere nøgle Aktikler udeladte, ſom man troede ef 

… 



funde intereſſere danſte Leſere, andre af famme 

Grund betydeligt forkortede; derimod ere igjen 
nogle tilføjede; men desuagtet har man fundet, 
at flere Artikler ifær af danſte Lærde, fom de tyd⸗ 
ffe Forfattere ei have kjendt, burde findes i Over— 
fættelfen, For at raade Bod paa denne Man= 
gel, har Forlæggeren og Dverfætteren befluttet 
ved Varkets Ende at levere et Supplementbind, 
hvor de manglende Artikler funde optages, Man 
fan ſaaledes tillige nytte de Bemerkninger, ſom 

Sagkyndige mueligen havde den Godhed at gjøre, 
og ved paa eengang at funne efterfee det hele 
Værk, lettere finde hvad der favnedes.  Deéus 
den finder man i det Tydſte en Artikel paa eet Bog⸗ 
ftav, og i det Danſte paa et andet, hvorved en 

Udeladelfe faa meget lettere bliver muelig, ; 
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go ec accio (Biovanni), hvis Vavn, ſom Mazzu⸗ 
chelli med Rette ſiger gjelder for tuſend £ovtaler var født . 

1313. fans gaver var Kjøbmand i Florenté, men hans 
Familie nedbftammer fra Gertaldo, en Landébye Toſcana. 

"+ Bvorfor han ogſaa kalder fig ba Certaldo. Boccaj. var 
den uægte Frugt af en Forbindelſe, fom hans Fader havde 
indgaaet i Paris, hvorhen han var teift i Handelsforret⸗ 
ninger og hvor Sonnen blev født. Han blev tidlig bragt 

stil Florents, begyndte her fine Stuberinger og røbede ales 
rede ſom Oreng megen &mag for. Poefien, J hane 1ode 
Aar gav Faderen ham til en Kjøbmand, hos hvem ban 

ulde Tære Handelen, Denne førte ham efter nogle Aars 
— til Paris og beholdt ham 6 Aar hos ſig uden at tune 
ne indgyde ham Smag for Klobmandsſtanden. Lidenſtab⸗ 
lig Kierlighed til Videnſtaberne befjelede ham. Forgjeves 
haabede hans Faber at hans Ophold i Neapel fulde give 
hang Tilbelelighed en ønfleligere Retning. Han blev der. 
i8 Aar, men iftedet for at omgaaes med Kjobmend, inde 
gif han der inderligfte Venſtab med. abffillige neapolitanfte 
og florentinfte Lærde, fom den, kunſtelſtende Kong Robert 
havde braget derhen. Intet bevifer, at han har havt 
Deel i denne Fyrſtes Yndeſt, men vel at han var eiſtet af 
en naturlig Datter af Robert, fom han ofte hylder i fine 
Berker under Mavn af Fiammetta. Hans Misfornøiels 
Je med'den Stand, han var beftemt, tiltog ſtedſe. Prindſes⸗ 

…… feng Smag for Digtefunften, hang fortrolige Ømgang med 
Videnſtabs Dyrkere, Virgils Minde, fom han ſaage paa en 
Spadſeregeng ved Neapel, Petrarcas Nærværelfe, fom blev 
modtaget ved Hoffet med den ftørfte Udmærtelfe og gif fra 
Meapel til Rom for at modtage Digterkronen, den Forbin— 
delſe, Boccaz havde indgaaet med ham: alt Bette virkede 
mægtig paa bang naturlige Tilbøieligded for Litteratur og 
Digtekunſt. Efterat han herpaa havde titbragt to Xar 
bog fin Fader i Florents, vendte hån tilbage til Neapel, 
hvor Dronning Johanna modtog ham meget gunftigt; og 
man troer at han faavel for at behage den unge Dronning 
fom fin fjere Fiammetta førev.finDecamerone, der 
uden Medbeiler gjør ham til den førfte italienffe Proſaiker. 
Efterat hane Faders Dod havde gjort ham til Herre over 
fin Beſtemmelſe, nedfatte han fig i Florents, hvor han fun 
"afbrød fine Studier ved Feſte og nogle Sendelſer, hvormed 
hang Landsmend beærede ham. Han blev valgt til at 
bringe Petrarca i Padua Efterretning om at man havde 
tilbagekaldt ham og frigivet hans forviifte og i Landflyg⸗ 
tighed døde Broders Formue. Her var det at begge flutres 
de et Venſtab, fom varede deres hele Live Da Boccaz 
nogle Aar efter ved Samling af koſtbare Bøger og Forlys 

ſtelſer bavde tilſat fin Formue, fandt ban ser hoimodigſte 
e 
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Underſtottelſe hos Petrarca; denn: var ham tillige en fors 
træffelig Raadgiver for hans Skrifter og for hang Liv; 
ham ſtyldte han fornemmelig den Forandring, der foregik 
i hans Opferſel. En Kartheufer havde overtalt ham til 
at fraſtge fig ale Verdens Glæder; Petrarca formildede 

"denne Beflutning og forte ham tilbage til hiint Maadehold 
der udmærker den. ſande Viſe. Nye Uroligheder, der uds 
brode i Florents, bevægede ham tilat trakke fig til Cer— 
taldo, hodr ban eiede et lille Landgods,og der fortfætte fine 
Studeringer. Han havde hidtil Fun ſtrebet i det italiens 
fie Sprog og Moerffabsværter; nu forfattede han og lærde 
og hiſtoriſte Værker. Han ffrev dem paa Latin eet af 
Dem sår bet førfte nyere Verk, hvori de i de Gamles Skrif— 
ter adſpredte mythologiſte Notiſer findes famlede. Han 
forftod meget godt det greſte Sprog eg havde paa fin Ves: 
Toftning ladet Leontius Pilatus fra Theſſalonika komme 
fra Venedig til Floörents; han underholdt ham tre Aar i 
fit Huus for at læge Sproget af ham, faagae Homer forklaret 
og overfat paa Latin. Han har den Fortienefte førft at ha—⸗ 
ve tadet paa fin Bekoſtning Afſtrifter af Jtiaden og Odys⸗ 
feen fomme fra Grekenland, og han ſparede hverken Umat 
ge eller Udaifter for at kaffe fig græffe og latinſte Haand⸗ 
ſtrifter. Tillige betjente han fig af al fin IndfiydelUe for 
at ovflamme fine Samtidige fil at lære det Greſte, og fæt- 
fe Antiquiteternes Studium i Skolaſtikens Sted, » Den 
Anfeelfe, han Havde erhvervet fig, var Aarfag tat han to 
Gange blev fendt i vigtige Anliggender til Pave Urban sie. 
Pan fuldførte fineJErinder og vendte derpaa tilbage til Cers 
taldo til fine Studier. Her faldt, ham i en langvarig 
Sygdom, hvoraf han dog kom fig igien for at paatage fig 
et vanffeligt men for ham dobbelt fmigrende Arbeid. 
Dante var med Rette en Gjenſtand for hans høiefte Beun— 
dring. Florentinerne, fom engang havde forfulgt og fors 
viift denne deres ftore Medborger, oprettede nu for at hæds 
re hans Minde en offentlig Læreftol for at forklare hans 
Digt, der i ſamme Grad blev morkere og vanſteligere, ſom 
man bortfjernede fig fra den Tid, "hvori det var færevet. 
Dette nye Profeſſur blev Boccacia overdraget og han var 
faa ivrig i fit Embeds Opfyldelfe, at hans Sundhed aldrig 
ret funde befæftes mere, Hertil kom Efterretningen om 
hans Lærers og dyrebarefte Vens Petrarcas Dod. fan 
overlevede ham ej meget over eet Aar og døde i Certaldo 
den 21 Dec. 1375. Paa hans Øravminbe fatte man folgen— 
be af ham felv forfattede Indſtrift: 

: NHac fub mole jacent cineres ac osſa Johannis; 
Mens sedet ante deum meritis ornata laborum 

, Morralis vitæ” Genitor Bocchaccius illi 
Patria Certaldum, ftudium fait alma poëſis, 

— 

——— zl 
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Boccaccio vifer fa virfeligi alle fine Xrbeider, ſom en fors 
træffeligDigter af den rigeſte Ofindelſe, meeſt levende Phau⸗ 
tofie og ben emmeſte varmeſte Folelſe. Hans Dec am es 
Ton e, ber indeholder 100 Noveller, har ifær grundet hang 
Roes. Han ſtildrede deri Menneſter af alle &Gtæ der og 
alle Eharacterer og dannede rillige bet italiernſte Sprog 
til en hidtil ukjendt Grad. Decamerone er overfat paa 

de flefte europæiffe Sprog pg nyttet af utallige Steibenter. 
Gan har desuden Ørevet en Mængde andte Værter ſom: 
Le Theseide« bet forſte Forføg til en italien Epopoe; 
amorosa vifione, il Filoserato, et romavtig Diat, l'amoro- 
få Fiametta; originc, vita er cøstume di Dante Alighieri ; 
Commento fopra la Comedie di Danr«, ber dog ei er fuldført 
og Endeel latinfe Verker, hveriblandt: De claris muli- 
eribus, dtcafibus virorum et feminarum illustrium og Eclo- 
gem. m.: ' 

Boccage (Marie Anna) en berømt franfø Digtere 
inde, Medlem af Akademierne i Mom, Bologna, Pabua, 
£rion og Rouen, var fodt i den ſidſt nævnte Stad ben 22 
Oct. r710 og døde den zdie Aug. 1802. Hun var gift, med 
en Acciſebetjent i Dieppe, der døbe tidligt. Gun fif fin 
'Dpbragelfe i et Klofter i Paris, hvor hun vifte Anlæg til 
Digtefunften. Men hun fljulte fine Tatenter og gjorde 
førft fine Aandéprodukter befjendte 1746. Hun aabnede fin 
digterſte Lobebane med et Digt over de ſtjenne Kunſteré 
og Videnſtabers gjenfidige Verd, Hvilket erholdt Prifen af 
Akademiet i Rouen. Derpaa forføgte hun fig med en Ef—⸗ 
terligning af det tabte Paradiis, fiden af Abels Død: ude 
gaven Tragoedie under Titel Amazonerne og Gos 
lumbi'aden et Digt i 10 Sahge. Saalænge hun leves 
be priſtes hun med en Enthuſiasmus, fom fun hendes Kien 
og hendes Opførfels Onde kunde undſtylde. Forma Venus + 
arte Minerva var bendes Beundreres Valgſprog, eg blandt 
dem vare Voltaire, Fontenelle og Glairaut. Alt hyldede 
bende, hun var ſtedſe omgivet med de meeft udmærkede 

- Mænd og roftes i en ubyre MængdeDigte. Meeſt intereffans 
te ere de Breve, hun førev paa ſine Reiſer i Engelland og 
Lolland, hvoraf man tydeligſt fan fee det Indtryk, bun 
gjorde paa fine Samtidige. Denne berømte Dames Værs 
ker ere oderſatte pad Engelſt, Tydſt, Spanſtk og Italienſt. 
JF øvrigt var hun en tro Veninde, en boiſt behagelig Sel⸗ 
ſtaberinde og af en meget blid Characteer. 

Boccherini (Luiigi) fedt i Lucca den r4be Jan. 
1740, vifte tidlig de lykkeligfe Anlæg og fit ben forſte Un⸗ 
derviisning i Muſik af Abbed Vanucci, Ertebifoppens 
Muſikmeſter. Hans Fader ſendte —— hvor han 

e 2 
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vakte Beundring ved fine talrige og originale Voerker. Ef—⸗ 

s ter faa Aars Forløb vendte han tilbage til Lucca, hvor han 
indgif et inderligt Venffab med Filipino Manfredi, "De 
fulgtes: ad fil,Gpanien, hvor de fandt den-meefi udmärke— 
de Modtagelſe; men deres Characteer var ei fuldkommen 

"øvereensifemmende. Manfredi var kommen til Gpanien 
- for at fortjene Penge, Boccherini arbeidede fun for ren, 
Den fibfte lod ſig overtale til af blive i Spanien, hvor Kon⸗ 
gen overvældede ham med Hæder og Fargringer. Han 
anfatte ham ved AFaremiet og paalagde ham blot den enes 
ſte Forpligtelfe aarlig at levrre Y Stykker af hans Compo⸗ 

fition til Akademiet, hoilket han eg opfyldte fil fin Oed, 
fom indtraf 1806 i Madrid i hang 66de Aar. De Compo⸗ 
fitioner, han felv har udgivet, udgløre i det Hele 58 Bær= 

ker. For Theatret har han Intet arbeidet og for Kirken 
"er blandt hans udkomme Sager det eneſte: Stabat mater 
Hans Adagios vekke Kjenderes Beundring og Kunſtneres 
Fortvivlelſe. Man fan med Rette anfee Boccherini for 
Haydns Forløbet, fhi han har forſt, forfærdiget Bvartetre 
fg beftemt denne Arts ſande Eharäcteer. Han ſtod t em 
beftandig Brevvexiing med. Haydn. Diſſe to ſtore Mæud 
ſogte gienſidig at oplyſe hverandre om Compofittonen, 
Cartier ſiger paa en original Maade: ;,Hvig Gud vildetale 
til Mennettene, vilde han betjene fig af Haydns Muſik3 
men vilde han høre MuftÉ, lod han Boccherinis opføre 3” 
og Poppo characteriferer begge meget-rigtig, naar han 
Falder Boccherini Haydas Zone. ; 
—Bocchetta, et fnævert, af Skandſer beſtyttet 

Pas i Biergene ved Genua. Jden ofterrigfte Succes fiongs 
frig 1746 0g 1747 ſaavelſom i Revoiutionstrigen forefaldt 
der vigtige Begivenheder. 

Bode (Ivhan Joachim Chriftopher) blev født i 
Brunsvig den 16de Jan. 1730, hvor hans Fader dengang 
var Soldat og Daglønner men tog fiden fin Afſteed og gif 

til Scheppenſtaͤdt, hvor. han ernærede fig kummerligt. 
Her fil den unge Bode med andre Bonderbarn den forſte 
Underviisning i Læsning og Skrivning. Da Faderen ei 
kunde bruge ham ved fit fvære Arbeide, bragte han ham til 
fin Bedſtefader for at vogte Faar. Selv hertil ſyntes han 
for dum, og den hele Familie faldte ham den dumme Chri— 
ſtoffer. Selv følte han Kald til noget Højere, ifær havde 
han ſtor Tilbøielighed til Muſiken. Hans hele Tragten 

” gif ud'paa at komme til Brunsvig og lære noget. Ens 
heligtyitedes det ham at bevæge fin Farbroder til at fætte 
ham i Lære hos Gtadémufitus Kroll i Brunsvig og be» 
"tale for ham. Her maatte han beqpemme fig til de laveſte 
Korretninger, men hans mufifalffe Talent udviklede fig 
hurtig og han tærte at fpille de flefte Bleſe-dg Strenges 
Inſtrumenter med Ferdighed. Efter 7 Læreaar blev han 
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anſat ſom Hauboiſt. Han ægtede en ung Pige,men fom 
derved ofte i Pengeforlegenhed. For at bringe tet videre 
i Mufiten begav bhanfig til Gelmfråvt. QVWed en Student 
Schlabeck, der var hans Wen, blev han nu betjendt med 
det franſte, italienſte og latinſee Syrog og ved M. Stock⸗ 
haufen med det engelſte Sprog og Theorien for de ffiemne 
Kunſter. Fra Helmſtädt git han til Celle og utgav to Sams 
linger af Sange, fom han Havde componeret. Efterat 
han i Celle havde miftet én Kone og fine Børn, begav han 
fig til Hamburg, bvor han endelig fandt en Gfucplade,” 
der fvarede til hans Talenter, Han overfarte der mange 
Romancer og Theaterſtykker. Derpaa blev ban Frimurer 
og diſſes Anliggender blev ſiden hans Livs Hovedbeſtjeftie 
gelfe. > FJ ÅAarene 1762 og 1763 havde han Redactienen for 
Hamburger = Gorrefponden:. — Wen ban dyrkede Mufifen 
tilligemed, fine litteraire Arbeider, eg havde ben Lyfte otGen - 
af hang Diſciptinder, ſem var tig og fmut, gav bam fin 
HMaenb. Hun dode fnarr, ca, omendſtſondt ban gav Clip 

” paa den ſtorſte Deel af benbdes Formue, beholdt; ban dog” 
nof tilbage for at føre et behageligt og uafhængigt Liv. Mu 
vaagnede hans gamle Yndlingéprojeci: ban blev Bogtryk⸗ 

"Fer. Det forfte Vært, ber udgik fra Bodes Begtrytterie 
var Leſſinge berømte Dramaturgie. - Bode fom igjen havde 
giftet fig med Boghandler Behns Datter, fattede. tillige— 
med Lefling, der afjocierede fig med ham, den ſtore Plan til 

Ren Voghandling for Lærde. Geniets og Smagens Værter 
ulve her trykfes til Forfattcrnes Fordeel. Men Leſſing 
var ikke ſtaht for Korretninger af der Glags ; Planen mis⸗ 
lyttedes goſag Bode, ber ei havde de nodvendige merkantile 
fe Kundflaver. 3 Aaret 1778 fulgde han ben fture Bern⸗ 
ſtoörffs Enke, til Reimer, ſom Beſtyrer af hentes Korret» 
ninger, blev her og beftjeftigete fig med litteraire Arbeider til 
fin Død den 13de Dec. 1793. Hoffet i Meinungen havde 
Udnævnt ham til Dofraab, Hoffet i Gotta til Legetiene⸗ 
taadog bet tarmfradtffe til Gebeimeraad. Bode bar fors 
nemmelig erhvervet fig Mana, blantt TydfilantsC'fribentere 
ved claſſiſte Overfættelfer af de meeſt eriginale Værfer'ifær 
engelſte. Han forftod at give fine Overfættelfer en Origi⸗ 
nalitet, — be fif et Anſtrog af ſand Netiongalitet. 
Hang fortrinligfte Overfættelfer erePcricts"folfomme Reiſe, 
Triſtram Shandys Levnet, fantébrpræften af Wakefield 
og Montaiques Tanker. Den tredie og fidfte DEM af 

Morickt Reiſeſer ef, ſom man tænge har troet of Bom, men 
efter em ergelſt Driginal,… Kun ren i 3 Bind i Sternes 
—595* Maneer fortalte Hiſterie: ben lille Sund er heel 
af ham. 

Bodenfée (cgentüg Botmanſee af bet gamle Stot 
Bodman). eller Cofiniker, ceſtanzet · Ese er en flor Gør 
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mellem Tydſtland og Helvetien, 12 Mile lang øg 4 Mile 
bred, 368 Favne Dyb og 1089 Fod over Havets Flade. 
Den deles i den øvre eller Zelflerføen og den nedre 
eller Bregengerføen. Adſtillige Floder falde i den 
f. Er. Rhinen, ſom vedRheinecE løber ind og ved Stein am 
RNhein igjen udaf den, virere Bregenz, Arden, Schluͤſſen 
og fire Floder, fom føre Navn af Aach. J Søen ligge H⸗ 
erne Lindau, Reichenau og. Meinau Den 
er meget fiſterig, ifær findes der mange Larforeller, Han— 
del og Skibsfart er formede ft Rhinfaldet ved Schafhau— 
Jen ei meget betydelig og indſtræenker fig tilKorn, Salt og 
Gøeviin fom man i denne Cgn falder Vinen, Den har ſi— 
den 1693 ci været gandſte tilfroſſen. e 

Bodmer (Zohan Jacob født 1698, blev, Profeffor 
i den helbetiſke Hiſtorie eg Politit og fiden Medlem af det 
ftore Raad i Zårich og dode 1782 i fit 83te Aar. faner 
betjeudt af den heftige Strid, fom i Begyndelſen af. det 138 
Aarhundred fandt Sted mellem de Lærde i Schweitz og i 
Lirpgig og fom varece i hele 30 Aar. J denne Strid vifer 
Bodmer fig ifte fynderlig til fin Fordeel og ſynes at være 
befjelet af Had mod den hele tyeſte Nation. 

Bodmerie eren Contract, ifølge hvilken en Gøs 
farende modrager, Penge eller Varer af en Handlende eller 
anden. Perfon med Løfte om betydelige Procent, hvis Ski— 
bet kommer iykkeligt tilbage, Højere Renter ere herved 
tilladre, da Creditor ftaaer-i Fare for at miſte fine Penge, 
hvis Skibel ftrander eller gaaer til Grunde. : 

Boerhave(Hermän)Een af det 18de Aarhundreds bes 
rømtefte.Læger, fom den nyere Tid bedſt fan ſtille vedSiden 
af Galen om ei i dybt Genie fam dog. i Mangfoldighet af 
Kundſtaber og deri af hans mebdicinffe Syſtem næften ude— 
Lutfende blev antaget. Han var født 1668 i Woorhout ved 
Leyden; hans Fader, fom var Geiſtlig og vel bevandret i 
de gamle Sprog og Hiftorie, beſtemte Sonnen til fin Efter— 
følger og gav ham en dertil figtende Opdragelſe. Den 
unge Herman fvarede til Faderens Forventninger 3. endnu 
før fit ellevte Aar: forfod han Latin, og Greſk. Et 
ondartet Saar, hvoraf han plagedes i fin høirehofte og mod 
hvilfet han i 7 Mar anvendte alle Legekunſtens Hjelpemib= 
midler, var Warfag tat han fattede Lyft til Medicinen. 
J Aaret 1682 blev hau fendt til Leyden for at fortfætte. fie 
ne Studier, der ware meget betydelige. Strax efter fin 
Ankomſt miftede han fin Fader, fom døde uden Formue ; 
lykkeligviis anbefaledeen Ven af Familien ham fil van 
Alphen, ſom underſtottede ham. Fra denne Tid opofrede 
hun fig Videnſtaberne med Iverz med fin Kundſtab i Greſt 
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sg Latin forbandt han og Chaldæiff, Hebraiſt, Hiftorie 
m. m, Fra 1687 beſtjeftigede fan fig og med Mathematik. 
an var 20 Aar gammel, da han gav de- førfte offentlige 
Prøver paa fin Lærdom og Veltalenhed. Under Gronowi⸗ 
sug, hang græffe Lærers, Forfæde holdt han en akademiſtk 
Tale: Qua probatur bene intellecrain 2 Cicerone er confuta- 
tam, elle Epicuri fententiam de ſummo bono (ttvÉr i Leyden 
3690 4). - Bøerhave beftreed heri Spinozas Lære med faa 
meget Talent, at Staden Leiden troede af maatte belønne 
ham med en Guldmedaille. J Aaret 1689 blev ban Doctor i 
Philoſophien og forfvarede ved denne Leilighed fin incugus 
tal Difjertation de destinctione mentis a corpore (Leyd. 
1690). Han. befræftede herved be ftore Forventninger, 
man havde fattet om ham. - Medens han fortfatte fine the— 
ologiſte Studier for at adlyde fin Faders ſidſte Villie, nod⸗ 
te Trang bam i Forſtningen til at give Undervirsning t 
Mathematiken. Nogen Tid derpaa blev det ham overdras 
get at collationere Cataloget til VBoffius's Bibliethek, ſom 

taden Leyden havde kjobt. Jen Alder af 22 Aar begynde 
te han nu at ftudere Medicin, bvori Drelinceurt var bang 
førfte og enefte Lærer. Gan ſtuderede førft Anatomien, dog 
mere i Veſales, Bartholins og andres Varker end i Sectios 
ner, Han var vel”tilffædbe ved Nucks flefte Sonderſtjerel⸗ 
fer, dog favner man i allt Boerhaves Værter Anatomjensg 
practiſte Studium , og føler, at ban ei ber ſom ide øvrige 
Dele af Medicinen taler efter egne Jagttagelſer. Efter 
Bette foreløbige Studium, ſom dog agentlig er Baſise for 
Medicinen, læfte Boerhave ålle ældre og nydre Værter over 
Medicinen efter Tidéfølgen, idet han begvadre fra fine 
Samtidige og gik tilbage til Hippocrates, hvis bøiere 
Værd og enejte rigtige ØNetbode herved blev ham erenu 
klarere. Han ftuberede ligeledes Votanik og Chemie, og 
blev 1693 Doctor i Medicinen I Sarderwict, fang Diſpu⸗ 
tats var de utilitare explorandorum eéxcrementorum in æ- 
gris,. ur fignorum, Efter fin Tilbagekomſt til Leyden bes 
ſtemte ban fig fuldfommern for Medicinen, da man epkaſte⸗ 
de Ivivi mod bang Orthobdorie. . I Aaret 1701 gjorde Uni⸗ 
verſitetet i Leyden ham til Lector i Medieinens Theorie og 
han holdt en Tale de commendando ſtudio Hippocratico, 
hvori han gotgiør den hippecrotiſte Methodes Fortrin. 
Boerhave begyndte nu at udville be ftore Egenſtaber, ber 
udmærfeve ham fom Lærer, og man ſtrommede til fra alle 
Steder for at børe ham. J Aaret 1703 vilde Univerfitetet 
i Grånningen faldet ham derhen, men han blev i Leyden, 
hvor han haldt en afademiff Tale de usu ratiocinii mecha- 
nici in medicina. Heri begyndte han'at fjerne fig. fra den 
forben antagne hippocratiffe Methöode. J Aaret 1709 blev 
Boethave virkelig Profeffor i Medicin og Botanik og han 
udgav tvende Verker, hvorpaa ifær haks Roes grunder 
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fig Inftitutiones medicæ in usus anhuæ exercitationis dos 
mesticos og Aphorismi de cognofciendis et'curandis morbis 
in usum dogrinæ.medicinæ. J bet førfte, et Monſter paa 
omfattende Leerdom og Methode, udvikler han fir Cyftem 1 

dets hele Omfang; idét fidfte giver han en Claſſification 
af Sygdommene og forklarer deres Aarſager, Matur og 
Behandling. Diſſe Værfer indeholde der Væfentlige t 

, hans Lære og hans hele medicinſke Lereplan. J Botani— 
Ten, fom han drev med Iver og Yyft, fulgte han fit Aar— 
hundredes Synsmaader. Alle Botaniter vare dengang 
beffjeftigede med Claffificationer, Methoder og Forføg t 
Det mindſte indirecte at forktare Planternes indre Anato— 
mice. Han forfattede to Fortegnelfér over de Planter, 
man dyrkede i den botaniffe HaveiLeyden, hvilfe han havs 
de formeret betydeligt. JAaret 1714 var Boerhave Recs 
tor ved Univerfitetet og holdt ved Rectoratets Medlæggels 
feen fortrinlig Zale: De comparando certo in phyficis, 
Ved Slufningen af dette Aar fik Boerhave i Bidlows Sted 
ogſaa den practiffe Underviisning, hvormed han alerede t 
10 Aar havde beſtſeftiget fig. For at forbinde den. theo—⸗ 

»retiffe Anviisning med den practifte, lod han aabne et Hos 
ſpital, hvor han .foredrog fine. Elever Sygdommenes 
Hiftorie, fom de havde for Szine. Efter Lemorts Død 
178 hlev Brerhave ogſaa anfat ſom Profeffor i Chemien. 
Om og Boerhave keilede i de Forhold, han finder mellem 
Chemie og Medicin, har han dog den Fortjeneſte at have 
gjort den førfte BidenfÉab almindeigere. Hans Elementer, 
i Chemien ere maaſtee hans ffjønnefte'Wært og have endnu 
megen Bærd. Hans Forføg udmærte fig ved flor Noiag— 
tighed. — En faa udbredt Virkekreds "maatte erhverve 
Boerhave en fjelden Anſeelſe z og man fom fra ale Curos 
pas Cane for at fpørge ham til Raads. Hans Fermue bes 
løb fig ved'hans Fød til 2 Mill. Gylden. Peter den ftore 
underholdt fig ved fin.Gjennemreife medhamz og en chine= 
ſiſt Mandarin ffrev ham til under den Adreſſe: „Til pr, 
Boerhave, berømt Lege i Europa.“ — Bel er Boerhaves 
Syſtem nu gjendrevet, men dertil behøvedes 40 Mars ved 

"De lykkeligſte Arbeider underftøttet Anſtrengelfe. I Waret 
1722 tvang et Anfald af Podagra, forenet med et Slagflod, 
ham tilat afbryde fine Arbeider. Da han efter 6 Maane— 
ver førfte Gang gif ud, "var hele Staben illumineret. Nye 
Tilbagefald i Aarene 1727 og 1729 tvang ham til at fras 
træde Profeffuret i Botanik og Chemie, ſom ban havde for 
reftaaet i 20 Aar. I Aaret 1730 foreſtod han Rectoratet 
andengang og holdt ved dets Nedleggelſe en Tale de hono- 
re, medici ſervitute, maaſtee den bedfte af alle, hvori han 
fremftiller Lægen fom en Slave af Naturen, hvis Bevegel— 
fer han maae væffe og forftaae at lede, ” Han vender heri 
tilbage til Hippocrates, fra hvem han i Praris egentiig 

… 
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aldrig havde fjernet ſig. Y Aaret 1738 vendte. hans Eygs — 
dom forſterket tilbage og efter nogle Maaneder maatte han 
butke under for den i en Alder af 7o Aar. Staden Leyden 
lod ham opreife vt Minde, påa hvilfet man læfer hang Ynd⸗ 
lingsvalgſprog: ſimplex figillum veri, 

Boethius (Anicius Manlius Severinus) en ved fis 
ne Dyder, Talenter, Handlinger, Verdigheder og ſorgeli— 
ge Stjebne berømt Mand, var født i Mom 470. Han ned⸗ 
ſtammede fra en gammel, rig og anfeelig Familiv ; hang 
Fader var tre Gange Conful, Den unge Boethius fif en fore 
træffelig Opdragelſe, der udviffede hans fjeldne Anteg, og 
git ſiden tilArhenen, fom endnu ſtedſe var Sedet for Smag 
og Bidenſtöober. Efter hans Tilbagekomſt overefte Go— 
thernes Konge Theodorich, ſom paa den Tid beherſtede J⸗ 
talien, ham med Beviſer paa fin Øndeft 59 høie Agtelſe og 
hævede ham til de ferſte Cmbeder i Staten. Han havde 
den meeft velgjørende Indflydelſe paa Theodorichs Handle—⸗ 
maade. Kunſter ug Videnſtaber underftøttedes ,' en viis 
Statsoecobomie indførtes, Statterge formintffedes ,, eg 
der holotes i Fredstider et betydelrgt Antal Tropper for 
at underfiøtte den kongelige Anſeerſe cg indgyde de mæge 
tige Naboer Agtérfe. Længe var han ſin Konges Orakel 
og Gothernes Afgud, og de ftørfte Wresbeviisninger ſyntes 
eitilſtrekkelige ar belønne hang Fertjeneſter. Men, da 
Theotor/ch blev gammel blev han tungſindig og mitsroiſk 
mod alle dem, ſom omgave ham.  Gotherne tillode fig nu 
alle muelige Undertrykkelſer mod Folkene i Italien og Boe—⸗ 
thius anvendte forgjeves fin hele Anſeelſe for at hindre 
Uretferdighederne. Ved fin Retſtaffenhed og ved at ſtraffe 
Misbrug havde han paadraget fig mange Fiender, hvirte 
det nu lyktedes at gjøre Theodorich mistæntelig imod ham. 
Hans Modftand betragtedes fom oprorſte Beftræbelfer; han 
blev fndfluttet i et Slot i Pavia, hvor man”'endnu viſer 
det Taarn, der tjente ham til Fangſel, og myrdet paa 
det Sfrækfeligfte ven 23 Ott. 526. Medens han endnu var 
i Anſeelſe, fandt han fin Glæbe i Videnſtaberne og anven— 
vendte Endeel af fine Fritimer paa at forfærdige mathe— 
matiſte og muſikalſte Inftrumenter, af hvilke ban fendte 
nogle til ven frantife Konge Giotar. J fin Ungdom ude 
arbeidede hanOverſattelſer af Plato, Ptolemæus, Euklides 
og Archimedes 0, a., hvilke Caffiodgrue for deres No iag⸗ 
tighed, SFjønhed og Sprogits Reenhed foretraekker for 
Originalerne. Han ſtrev ogfaa en Arithmetik, men hang 

beromteſte Verk er philoſophiſte Trøftegrunde i Ulvyrken. 
Vers og Proſa afverle heri med hverandre og man finder 
deri en Hoihed i Tankerne, en Adel Folelſerne, en Let⸗ 

hed og Beftemthed i Udtrykket, felv ved de meeſt adftracte 
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Gjenftande, og en Reenhedi Stilen, der hæve dette tin 
Vært langt over hans Aarhundreds Skrifter, — 

Bog falder man flere til et Heelt forenede Blade 
eller Art Papiir. Paa £atin heder en Bog Liber, hvilet 
betyder Baſt, fordi man i ældre Tider ſtrev paa Baft. Des 
nævnelfen Blade fommer ligeledes deraf at man betjens 
te fig af Træernes Blade til at ſtrive paa. | De-ældfte 
ſtrift ige Dofumenter føge nogle hos de gamle Ægypter , 
fom Opfindere af Billed: og Hieroglyphſtriften ; Andre hos 
Babylonierne. Blandt alle: de gamle Bøger, der ere kom— 
ne til os ere Moſes Optegnelfer og Hjo bs Bog de ælde 
ſte. Homers og Heſiods Skrifter ere de gldſte 
greſke Verker, der ere komne til os. Begge vare Digte— 
re og levede ved 3000 Aar efter Verdens Skabelſe. Blaudt 
Romerne nævne, Amafanius ſom den ældfte SÉris 
hent. Den førfte Tydſte, der nevnes ſom Forfatter af en 
Bog, er Eginhard, der levede paa Carl den ſtores Tid 
og førev paa Latin, Ofttfred en Munt i Klofteret Weis 
fonbura i Ellſas ſtrev det førfte tydffe Værk, -fom indehol- 
der de fire Cvangelifter i frankiſt tydſte Riim. J Dans 
mark ſtreve Garo, Grammaticus og GS vend 
Aageſen efter ErkebiſkopAbſalons Opmuntring des 
reg Fedrenelands Hiſtorie paa Latin. Islenderne uds 

mærkede fig tidligt ſom Skribenter; eet af deres eldſte og 
beromteſte Verker er Edda, Snorre Sturle⸗— 
fon forfattede i det 13 Aarhundred be norſte Kongers 
Kronike paa Islandſt. 

Bogcenſur. Da en Litteratur i egentlig Fors 
ſtand begyndte i Curopa efter Bogtrykkerkunſtens Opfindels 

je, og tæntende Hobeder begyndte aft udbrede frie. Mekine 

gev ved den Lethed, hvormed man nu kunde faae Bøger 
tryfte, fandt førft den geiſtlige Magt fin Fordeel ved at 

indffrænfe denne Frihed (Preſſefrihed) for qt ei Lerdomme 

Fulde udbredes, der ſtreed mod det antagne Syſtem. Bog⸗ 

cenfur forefommer alerede fra 1479, —men fi førft en 

mere varig Judretning under Alexander 6 (1492 — 1503) 

og Leo 10, og beftod deri, af Bogtrykkeren og Forlæggeren 

maatte overgive de til Trykken beſtemte Skrifter, før de 
fryktes, . til viſe Perfoner (Cenforer) - for at proves. 

Faudt diſſe Intet deri, fom ſtreed mob Kirkens Meninger 

eller deres Fordele, blev. bet tilladt at trykkes, og dette 
blev tiitjendegivet ved Order imprimatur, Herved neaez 
beg dog fun tildeels Henſigten, og den engang opvakte 

Vand lod fig ei mere lægge i Lenker. Dog har Regjerin— 
gerne, felv i proteſtantiſte Lande, froet det nødvendigt af 

behelde en Slags Cenſur, forſtjellig modificeret efter Tid 

eg Omſtendigheder. Def ert imidlertiid vanſteligt at bes 
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ſtemme, hvorvidt Cenſur bør finde Sted eller ikke. Cen—⸗ 
furen udarter lettelig og giver Partiſthed og privale- Gens 
ſigter Spillerum. Nyttige Sandheder blive ofte ei bekjend⸗ 
te, fordi Cenſorerne bi finde det fordeelagtigt for dem felv 
eller' overeensſtemmende met deres Meninger. En Forfate 
ter maa for hvad han ſtriver, fom for hvad han taler, funs= 
ne tiltales veb Lovene, — fom Borger eriforpligs 
tet til at rette ſig eftet. Preſten Birckner har ſtrevet om 
denne vigtige Gienſtand. 

gorbub mod Bøger eren Lov eller Befaling, 
hvormed viſſe Bogers Uffætning og Læsning forbydes. 
Hvis man fan antage, at alle Bøger vare forbudne, ſem 
bleve hrendte eller hvis Forfattere ſtraffedes, faa er Tors 
bud mod. Bøger meget gammelt. ODOtagorasg maatte 
flygte fra Athenen, forbi hans Skrifter vare mod Religios 
nen og der ſattes en Prjis paa hans Hoved. Plato forbød 
Lærerne at bruge, faadanne Bøger ved Underviisningen, 
hvori Religionen fpottedes. Protagorag's Strifs 
ter bleve i Athenen forbudne og brændte. Auguſtus 
lod meer end 2000 overtroiſte SFrifter og Labienus's Bøger 
opbrende. Euſebius fortæter, at Diocletian lod opbræne 
de de Chriſtnes Bøger; det famme gjorde Julianus Apo⸗ 
ftata. 325 fordømte Kirkeforſamlingen i Nicæa Årius'g 
Læerdomme og lod hans Bøger brænde. Theodoſius den 
den brugte famme Fremgangemaademod Meftorius”g 
Skrifter, der bleve fordemte paa Kirkeforſamlingen i E— 
pheſus 431. Nuomſtunder er Forbud mod Bøger fjeldent : 
man er i Religionsmeninger blevet langt mere eftergivende 
end forhen. — CftertrykafBøger falder man, 
naar Cen, fom ei ér -berettiget dertil eller ei har den fra 
Forfatteren udgagende Ret, lader trylfe en Bog efter, 
hvorved han ſtader den egentlige Forlægger, der ved Ace 
cord med Forfatteren har eryverver fig Trykkeret. 

Bogholbderie kalder man ben Kunſt, ifølge hvile 
Ten en Kjøbmand eller en anden Regnffabefører , optegner 
fine Inttægter og Udgifter, ſaavel i Penge ſom Varer 
eller anden Verdie, ſaaledes at han lettelig er iſtand til 
at overfee hver enkelt Regning og tif enhver Tid opgjøre 
fit Reguſtab. Bogholderiet beroer, ſom Handelen o verho⸗ 
vebet paa Begreberne om Debet og Eredit, og indeleg i 
det enkelte og dobbelte eller ſtalienſte Bogholderie. F bet 
førfte fættes vel Pofterne af Debet og Credit fra hinanden, 
men optegnes fun enkelt, hvorimob i det ſidſte Debitor og 
Creditor ftaae i beſtandig gjenfidig Forbindelfe med bin» 

anden hvorfor alle Pofrer anføres dobbelt, engang fom De» 
bet'og engang ſom Credit, hvorved enhver Feiltagelfe fo» 
rebpgges. De Bøger, fom en Kjøbmand behøver ere fors 
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nemmeligen Memorial eller Manual, hvori han 
indfører alle Forretninger oa hvad dermed ſtager 'i. Fors 
bindetfe uden, videre Orden, en Fourna l, hvori det 

- Fom findes. i Memorialen bringeg i Orden maanedlig og en 
Hovedbog, hvori de i Journalen anførte Pofter opfæts 
tes i et ordentligt Regnſkab og hvori den aarlige Balance 
opgieres. — Boggield er en Fordring ſom Kjebman— 
ben har indført i fin Bog uden derfor at have noget Gields⸗— 
beviis. ; y 

Bogtrykkerkunſten inddeles efter såden 
Fremgangsmaade, fom derved finder Sted i den rylos 
Fraphiſte,typographiſkeſog fter efo gra— 
phrjte. Den rylographifte beftaaer deri at 
man indſtjerer Skriften i Trætavler, overtræftendem med” 
Gort, bedæfter dem med Papiir og faaledes trykker. Dets 
feer det ældfie Slags Bogtrykkerkunſt, ſom endnu finder 
Sted i China, Japan og Thibet. Den ftypograp bi: 
ſke Kunft betjener fig af enkelte Lettrer eller Typer, fom 
man fætter behørig ſammen og trykker med, En fort Tid 
brugte man ſtaarneLettrer, men man opfandt fnart de ſtob— 
fe; fom-man endnu bruger. Den ſtereotypiſke 
Bogtrykkerkunſt ev den, hvorved man betjener fig af hele 
Mekalptader, med hvilke man trykker — Chineſerne ſtulle 
alerede unden Keiſer Wu-wang, ſom levede omtrent 1100 
Aar før Chriſti Fodſel, have kjendt den xylographiſte Bog— 
trykkerkunſt. Dog ſtride Japaneſerne om denne Opfindelſe 
med Chineſerne. Efter Reiſendes Beretning ſtal man og i 
Thibet fra umindelige Tider have kjendt denne Kunſt — 
SDmendfÉjønt det i Aartuſender var Skik med Signet at gio— 
re Aftryf i Vor, hvilket let kunde give Anledaing til Bog 
trykkerkunſtens Opfindelfe 3 faa blev dog forſt Gutten-= 
be ræ derved ledet paa denne Opfindelſe. Thi man har 

med Rette beſtridt, at Europæerne dengang havde nøgen 
Kundſkab om Chineſernes Bogtrykkerkunſt, omendſtjondt 
man ei fan nægte at den Kunſt at ſtjere Billeder med nogle 
Linier Text i Træee, var befjendt før Guttenberg. Fre 
Steder ſtride om JÆren af den typographiſte Bogtrykker⸗ 
kunſts Opfindelſe, GDarlem, Strasburg cg Maynz. 
Harlemerne paaftaac, at deres Borger Lorents Fans 

fon, Cofter, alerede Aar 1430 havde opfundet den Kunſt 
at ſtjere Skrift i Tretavler. Strasburgerne tilffrive Gut: 
tenberg denne Kunſt, fom han ffal have opfundet i Stras— 
burg; Maynzerne paaftaae derimod at den ſamme Guts 

tenberg ffal have,opfundet den-i Maynz. Sandheden er 

at Guttenberg i Strasburg fattede den førfte Idee fil fin 
Opfindelſe, men udførte den i Maynz ved Peter 
&chiffers Hjælp.” Denne Johan Guttenberg heed 
egentlig Fohan von Sorgenloch ESugeloch) 
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men blev af fineto iMaynz liggende HufeGånsfleifch og Gus 
denberg, ogfaa faldet FohanGånfefleifch GG uitehns 
berg, og: alle gamle Dokumenter ſteives hans Navn ſtet⸗ 
fe Denne Gaͤnsfleiſch. Det er beviift, at Guttenbergg 
Trykkeredſtaber alerede vare færdige 1436 og at ban i fams 
me Aar trykte Bøger. . Cfterathan alerede havde aftrykt 
adſtillige ved Treformer, men denne Methode fyntes ham 
før befværlig ved den oftere Gjentagelfe, tænkte ban efter, 
om han ei kunde trykke méd enkelte Bogftaver og bruge diſſe 
igjen: Dette var Opfindelfen afde bevægelige Lettrer, ſom 
Guttenberg made have.gjort før 1442. Men om han har 
fEaaret difje bevægelige Lettrer af Træe eller Blye er ubes 
Ejendt. Med Aaret 1449 begynder Bogtrykkerkunſtens 
meer fuldkomne Periode. Guttenberg forbandt fia i dette 
Aar med ”en rig Guldfmed i Mann; veb Navn Zohan 
Fuſt (Fauſt), fom var en" indfødt Engellender. Fauſt 
optog.i denne Forbindelſe ogfaa fin Broder Jacob og fort 
efter Munken Peter Schåffer, et meget opfinder Hoved. 
Dette ſteede, fom man mener 1453. Bogtrykkerkunſten 
blev nu meget forbebret, ba Schåffer eller Fauft opfandt 
ftøbte Metallettrer… Det eldſte med, ftøbte Lettrer af Guts 
tenberg og Fauft i Mayng tryfte Værk, er den egentlige- 
ſande guttenbergſtke latinſte Bibel, fom man og falder den 
42 liniede, fordi derpaa hver fuldftændig Golumhe findes 
42 Linier. Da Fauft i Aaret 1456 havde feildt fig fra Gut⸗ 
tenberg, og ſiden Følge et Laan, han havde gjort ham, 
bemægtiget fig hans Trykkeredſtaber, foretog han fig i 
Forening med Schdffer ftørre typographiſte Værfer, hvor⸗ 
ved den egentlige Bogtrykkerkunſt lidt efter lidt mere ude 
dannedes. Da Fauſt ifær gav fig af med' at trykke latinſte 
og tydſte Bibler, ved hvis Afſtrivning Munkene hidtil havs 
de havt betydelig "Fortjenefte og diſſe ei kunde begribe 
Mangfoldiggjørelfen af de trykte Skrifter, tilffrevé de 
Gatan denne Opfindelſe; faaledes tom Faufti en heftig 
Strid med Munkene. Fauft var nemlig reiſt til Paris med 
fine tryfte Bibler for at fælge dem der. Men, da han hørte 
tale om Munkenes fiendtlige- Angreb i Tydſtland og han 
derfor haftig forlod Paris, foranledigede dette fandfynlig 
det befjendte Saqn, at Fanden bavde faget ham, Ikke 
defto mindre reiſte Fauft anden Gang til Paris 1466 og 
døde der af Peſt, hvorpaa Peter Schoͤfferi Maynz fortſat⸗ 
teBogtrykkeriet alene. Guttenberg havde imidlertid fundet 
Leilighed fil at faae et nyt Trykkerie, hvormed han trykte 
adffillige Værter, af hvilke ifær den aſtrologiſt-medicinſte 
Calender for 1457 er merkverdig og nævnes fom den forſte 
trykte Bog, hvortil er føjet Aarstal. Da Bogftaverne i 
denne Calender ere aldeles forffjellige fra dem, hvormed 
Fauſt og Schoͤffer tryftede, fan man med Sikkerhed antas 
ge, at den er udgaget fra Guttenberge Trykkerie. — Fra. 
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7462 adſpredte Endeel Arbeidere fra Maynz fig og opretter | 
de Trykkerier udenfor Tydſtland, forſt i Italien, derneſt i 
Frankerig, hvis da regjerende Konge var den førfte Regent, 

der antog fig den nye Kunſt. Tilligemed Fauſt, Schoͤffer 
og Guttenberg var en vis Abrecht Pfiſter— 
kommet efter Bogtrykkerkunſten, man veed et egentlig paa 
hvad Maade han fEal have trykket en Bibel fort efte 
1450. Efter at Bogtrykkerkunſten fred fe var gaaet fremad 
indtil Midten af forrige Aarhundred, gjorde 3. Breit⸗ 
fopf iTydffland og Frarts Didot i Franferig fig 1fær 
fortjente af Kunften, Nylig erholdt Philip Rufher 

'TEngellandet Patent for bedre Lettrer. Frants Bais 
len fra Philadelphia opfandt en Fremgar gsmaade at for— 
færdige Matrizer og Bogſtaver, fom ci kunne efterlignes ; 
hvorpaa Robert Barclay hir erholdt et Patent 
1790. Denne Fremgangsmaade grunber ſigepaa den Jagt— 
tagelfe, at naar haarde Materier brekkes, erholder man 
viſſe uregelmæsfige Figurer, ſom fvor ofte man gjentager 
Forſoget dog blive forffjellige. — I ovrigt ſynes det ſom 
Bogtrykkerkunſten, der tog fin Begyndelſe med Aftryk af 
hele Tavler, vil paa ſamme Maade naae fin høiefte Fuld— 
kommenhed. Mant beftræber fignemlig for at forvandle de af» 
hevægelige Lettrer fammeénfatte Gider til ſolide Maffers 
Gom befjendt naaede Bogtrykkerkunſten ved.de bevægelige 
LettrersOpfindelfe en ſterre Fuldkommenhed; men. die vare 
tillige Aarfag i at flere Trykfeil indſnege ſig. Dette var 
ifær ubeleiligt ved en Bog, ſom beftod blot af Tal. Fir— 
min Didot, Gøn af Frants Didot tænkte derfor, da 
han ſtulde trykke Callets legarithmiffe Tavler, paa Midler 
til at hindre hine Ufuldrommenheder, og bette lykkedes ham 
derved, at han lod ſtobe de af bevægelige Bogftaver og Tal 
ſammenſatte og vaa det noiagtigſte corrigerede Sider paa 
hele Tavler, hvilke kunde kaſtes frem og tilbage uden at 
noget Bogſtav fom af Lave. Bed denne Fremgangsmaade 
kunne ei flere Trykfeil indfnige fig under Trykningen. Ops 
dager man en Tryffeil, fom er bleven ſtagende, gjiennem⸗ 
ſtikker man Blyetavlen paa 'det Sted hvor det urigtige 
Bogftav er, udtager dette, fætter det rigtige iftedet og 
lodder det faft, paa hvilfen Maade Formen efterhaanden 
bliver gandfÉe correct, Diſſe faaledes forbundne Lettrer 
kaldes Stereofyper. Dog tilfommer Opfindelſen 
af Stereotyper ei Didot, men Hollænderne, og man fkal 
alerede i meer end hundrede Aar have kjendt denne Kuͤnſt 
der, J. van der Mey, Fader til Maleren af ſamme 
Navn, fkal være Opfinder deraf og han levede i Leyden mod 
Slutningen af bet 17de Aarhundred. Han forfærdigede og 
ſtobte ubevægelige Former til en hollandſt Bibel i Qnart, 
hvoraf flere tuſende Exemplarer tryktes. Formerne. fil? 
denne Bibel eies endnu af Boghandler Luchtman i Leyden. 
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med Mey glemtes igjendenne Kunft i Holland, i det minds 
fte gjordes ingen Brug afden, da denne Maade at tryk— 
fe pia var meget ,Foftbar. . En Sfotlænder ved Navn 
Ged fÉal i Begyndelſen af det 18de Aarhuntred, ugfaa has 
ve 'udfundet den Kunſt at trytkke med: ftøbte Plader. — Man 
feer herof at Didot har havt flere Forgijengere. Imiblere 
tid har han forbedret Kunften meget. Han tager bevæges 
lige Lettrer, ſom ere noget fortere end de ſedvanlige og af 
en meget haardere Materie, Diſſe fættes paa den fædvane 
lige Maade z man trykker Preveark og corrigerer indtil 
det Dele er feilfrit. Derpaa aftrykkes hver Eide i en 
Quadret af Vet blødefte Blye, ved Djelp af den Maſkine, 
hvormed man mynter Guld. Denne Blyeplade, hvori 
en heel Side paa engang aftrykkes, og fom men kan læfe 
fom et trykt Ark, naar man har. nogen Færdighed beri , 
tjener fom ſolid Matrize for en heel Side. Man har ends 
nu en anden |Fremgangsmaade af (Grev Schlabeer n—⸗ 
dorf, Borgeren Herhan og deres. Medhjelpere, E re 
rand og Renoduard. Desuden have Gatteaur 
i Paris, Samuel Favka, en fød Siebenbuͤrger (.Wie 
en, Grev Profpervon Zinzendorfog Bou— 
dier en Skriftſtober i Paris, betydelige Fortjeneſter af 
Stereotyp⸗ Trykkeriets Forbedring. — Baſkervillei 
Engelland, Didot og Grapolet i Frankerig. Bo— 
doni, i Italien I barra i Spanien, Göſchen, 
Degnog TauchnitziTyodſtland have gjort meeſt 
for den typographiſte Skjönhed. — Efter Lettrerne 
eller Bogſtaverne er det vigtigſte Verktoi ved Kunſten Bog— 
trokkerpreſſen, hvori Lettrerne ſettes, overſtryges med 
Gort, bedekkes med et Ark Papir hvorpaa Aftrykket ſteer. 
Guttenberg opfandt Preſſen, fom envis Conrad Ga ss 
bach forfærdigede efter hans Anviisning. Af et ſtras—⸗ 
burgſt Dokument feer man, af ben alerede var i Gang 
1436. 3 Frankerig kiendte maa endnu ingen Preſſe 1458 ; 
thi Carl den 7de fendte i dette Aar Cen til Etrasburg, 
ſom der ffulde lære Bogtrykkerkunſten. Et nyt Slags 
Bogtrykkerpreſſe blev opfundet 1777 af Gotfred Frei» 
t ag i Gera, der havde ftore Bequemimeligheder, men et 
er kommet i Brug. Ligeledes opfandt Wilhelm 
pH aar 1772 en nye Bogtrykkerpreſſe, der ſtyredes ved en 
faa funftig Mechanismus at denveden enefte Bevægelfe 
trykker en heel Form, hvortil den almindelige Preſſe brus 
ger to Tryk og en Arbeiders hele Kraft. En lignende 
Preſſe opfandt Frants Ambrofius Dide tr i Paz 
ris. Med en anden af Amisſon i Paris opfunden 
Preſſe trykte man faa gefvindt, at Forholdet mellem den 
øg de almindelige Vrejfer var fom 4 til 3. Arbeidernes 
Anftrængelfe er heller ikke nær fag ſtor og" Arbeidet faaer 
en Grad af Fuldkommenhed, ſom ved de fæbvanlige Press 
U 

i 

. 
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fer er afhængig af Arbeidernes Ferdighed. J Engelland 
opfandt Joſeph Riedley en Preſſe uden Wengel 
og Skrue, hvorfor han fif en Præmie af 40 Guineer, 
Singlen i Hartfort i Connecticut har opfundet en Pregz 
fe, ſom felv tægger det Sorte paa Lettrerne, breder Papis 
tet derpaa og trykker to Ark paa engangs Den vehøver tun 
een Time og een enefte Perſons Hielp for at trykke 2000 
Ark, hvorimod den fædvanlige Preffe med. to Perſoners 
Hjelp Fun Tan trykke 250 Ark. — Bogtryfferfværten. er en 
ſert Farve, fom bruges til Bøgers Trykning. 3 Begyns, 
belfen trykte Guttenberg med Blek; dernæft betjente han 
fig af Campefoed, hvormed Donaten tryktes. Forſt 1450 
eller endnu noget fildigere opfandt Fauft og Srhiffet «Bogs 
trykkerſperten, fom tilberedes af Kjønrøg og en ftært Fers 
nis. Demyngre Meuenhalhn hargjort den Dpdagels 
fe af man kan bruge almindeligt Soed iſtedet for den, dyre 
Kjønrøg til Svorten. — 

—Boileau Deſpréaux (Nicolas): var den 
yngſte af 3 Brøtre, født nær ved Paris eller i Paris den ifte 
Nov. 1636, ft fin førffe Dannelfe i Collegium d' Harcourt 
og traadde i fit 2ote. Aar op fom Advokat. Imidlertiid 
havde Spiren til Poefien, hois bedfte Wærfer han i fin iings 
dom havde ftuderet flaaet for dybe Rødder hos ham til at 
han ſtedſe fulde fundet Behag i ſine Embedsforretninger. 
Har forlod derfor til fine Glægtningers ſtore Mishag fin bes 
gyndte Bane for at opofre fig til Videnffaberne, Hans 
førfte Gatire les adicux a Paris gav et Beviis påa hvad man 
havde af vænte af hans Talenter da denne tilligemed 
6 andre fom ud 1666, vakte de almindelig Opſigt. „ikke 
ſaameget,“ figer la Harpe,.,, fordi det var Satirer, ſom 
fordi ingen hidtil havde ſtrevet fad fÉfjønt i Vers.“ Hvad 
hans Landsmænd i Sardeleshed fattede hos ham var den 
Kunſt ftenfe at vælge det bequemmeſte, korteſte og tydelige 
fte Udtryt for fin Tanke og give det den frørfte Betydning 
og den ſtorſte Velklang, ved den Plads hvorpaa han fatte 
det. Senere har man gjort Boileau den Bebreidelſe at 
han ofte figer meget almindelige Ting i ffjenne Vers ; Vol 
taire har ifær dadlet denne Feil hos ham. Blandt hang 
bedſte Satirer regne Franffmændene : Sur les folies bumai- 
nes, fur la nøbleffe, fur l'homme. Jen modnere Alder 

sførev han fine Epiſtler, fom man gjør meer. af end hang . 
Gatirer, og endelig hans fortrinligfte Berk: L'art poeti- 
que, hvis Regler et alene i Ftankerig, men og i Udlandet 
antoges fom Love for Poefien, Et ander Bær,” der ligeles 
des anſees for et Meſterſtykke, beviſer at man med Uret 
beffylder ham for Mangel paa. Afverling, Opfindelſe og 
Bøielighed ; dette Vært er hans Lutrin (Cathedret). Et 
Gatheder fom var flyttet fra et Sted til et andet, ist 

* 
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Kapitel i Paris, havde nemlig foranlediget ben ſtorſte Tve⸗ 
dragt og Boileau blev opfordret til at giore dette Fer« 
fald til Gjenftand for poetiſt Behandling. Dette gjorde 
B. med almindeligt Bifald, Hans Profa frabømmer man 
al Velklang med Undtagelfe af Dialogue des heros de ro= 
man, hvilken ofte erindrer om Lucians Fiinhed og Xanb. 
Hang Gatirer maatte naturligviis ſtaffe ham Fiender , 
men han fvarede aldrig paa dereg Angreb ; og, da hang 
Venner gjorde ham Foreftillinger angaaende den Bane, 
han havde valgt, fvarede Boileau :,,Jeg vil beftræbe mig 
for at være en ærlig Mand, faa har Jeg Intet at frygte.”” 
Madame Gevigni figer om ham: Boileauſer fun gruſom 
i Vers. Hans Læfere forbaufedes i ham at finde en blid 
og jevn Mand hvis Underholdning ,- fom han ſelv ſagde, 
hverten havde Negle eller Kløer. — Da den berømte Patru 
blev nødt til ar fælge fir Bioliothek for at kunne leve, 
kjobte Boileau der og betalte bet, men vilde ei tage bet i 
Beſiddelſe før efter Patrus Dod. Da man havde inddraget 
Corneilles Penfion, ilede Boileau til Kongen og bab, at 
ben igjen maatte udbetales ham. Ikke nok hermed, han 
tildød fig at give Slip paa fin egen Penfion, med den For« 
fittring, at han ci uden Skam kunde beholde ben, naar en 
Mand ſom Corneille.berøvedes fin. "Da Boileau havde op⸗ 

leſt fin premiere Epitre au roi for Ludvig 14de, lod denne 
! Bem tre Gange repetere be Steder, fom havde Henſyn tit 

itug og tildeelte Forfatteren den ftørfte Roes. Kort ders 
paa blev han tilligemed Racine udnævnt til Frankerigs His 

ſterieſtriver ; ja begge diffe Digtere fulgte efidogfaa. une 
dertiben Kongen til Armeen. Dog have de ei efterladt mos 
get betydeligt om de Begivenheder, hvortil be vare OHie— 
vidner, Det vor Boileau, fom meldte Kongen Racides 
Død. Monarchen hørte ham med Rørelfe og fagde derpaa: 
min kjiere Boileau, Jeg vil hver Uge have en Time tilovers, 
ſom Jeg Fan opofre dem. Og dog kom Boileau ei meer til 
Hoffet. — Blandt flere Anekdoker man har om ham, ens 

" føres Fun een, hvortil Jeſuiten Hardouin gav Anledning. 
Da nemlig denfie havde vovet den paradore Paaftand, at 
alle latinſte og greſte Verker vare forfærdigede af Munke 
fra bet rode og rite Aarhundred, ſagde Boileau: „Jeg 
veed egentlig ikke, hvorledes det forholder ſig med ben Gag, 
men faa meget veed jeg, at uagtet Jeg ci fan lide Munke— 
ne, vilde det bog ei være mig ubehageligt at omgages med 
Pater Horats, Pater Juvenal og Pater Cicero.” Førft Yar 
1634 blev Boileau i fit 48de Aar optaget i det franſke Afa: 
demie. Aarſagen var at han havde angrebet adſtillige 
Akademiker i fine Satirer. Der bebøvedes næften en uds 
trykkelig Befaling fra Kongen for at ſtemme Akademiet for 
Boileau; Lan blev og optaget i Academie des infcriptiens 
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digeſom Abbeden af St. Vierre havderhan fattet dér 
Pian at gjøre det franſte Akademie nyttigere, og forlang>» 
te derfor, at det ſtulde beſtjeftige fig med Overfættelfer af 
de Gamle og ledfage ſamme med Commentarer ſamt litte— 
raire' og grammaticalſke Anmærkninger, Boileau vifte 
megen Starpfinbighed i af bedomme fin Tids Digtere, dog 
ſynes d'Alembert at hans Smag var mere ſtreng end fiin. 
Man har ei kunnet tilgiveham (og det formodentlig med 
Rette) at han kaldte det befriede. Jeruſalem Klingklang— 
Han bevifer herved af den tomantiffe Poeſies Natur er 
ham fremmed. Ogſaa har man taget ham flde op at han 
har laftet Quinault, fom dog har faaet fuldkommen Crs 
ſtatning ved fin Nations udeelte Bifald. En Mængde, 
Gritifer have angrebet Boilean. La Harpe alene har i 
i den fenere,Zid paataget fig at forfvare ham mob. fine Fien= 
der. Boileau har i øvrigt ſtore Fortieneftev af. Franke— 
rigs Litteratur, har nedtrykt flette Stribentere og hævet 
de udmerkede paa deres retrePlads. Han lærte Racine paa 
enfvar Maade at gjøre lette Vers og det var ham, fom tog 
denne Dieters Andromache i Forſvar. Da Racine, efter det 
ringe Bifald, hans Athalia havde havt, troede Fan havde 
feilet i Formen, ſagde Boileau ham folgende mærkelige 
Ord, ſom Efterverdenens Dom fuldkommen har befræftet: 
,Deter deres Meſterſtykke, troe mig, Jeg forftaaer mig 
derpaa. Publikum vil nok komme til Fornuft.“ Da 
Ludvig 14de fpurgte ham, hvem der var det meeſt udmære ” ” 
fode Genie i'hans Stater, fvatede han Moliere. Hans 

famtlige Bærter beſtaae af Satyres, Epitres, Part poetique, 
Le Lutrin, Epigrammes, ſamt nogle andre latinſke og frans 
ſte Poeſier, Dialogue de la poefie et de la mufique, Dialo- 
gue fur les heros.de roman. Traduction du traité du ſublime 
de Longin og Reflexions. critiques over ſamme Forfatter, 

Boileau døde den 13de Marts 1711 af Vaterſot. 

Bolero er Navnet paa en ſpanſk Nationaldands, 
der er forbundet med Gang og enten ledſages af flere In— 
ſtrumenter eller af Cithar alene, og afde Dandſende ſelv 
med Caſtagnetter. ; 

Bolingbroke (Henry St. John, Bord, Vis—⸗ 
Count) blev født 1672 i Baterfea 1 Grepſkabet Gurry af en 
meget gammel Familie, hvis ſamtlige Medlemmer havde 
udmærket fig paa en hæderlig Maade, deels i Krigen og 
decig i Staten, Bolingbroke fif en paſſende Opdragelſe 
og fuldførte fine Studier ved Univerfifetet i Orford. Ale— 
rede dengang beundrede man hans Aands Livlighed, hans 
Indbildningskrafts Frugtbarhed, hans blide indtagende 
Veſen, hans Energie og hans Stiils Bøielighed, … Han 
traadde ud i Verden og hans Rygte gif foran ham; ogſaa 
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Hor vifte han de ſjeldneſte Ynlæg. ulykkeligviis ſtandſede 
Unaroms Lidenffaber hans Talenters Udvikling. Hang 
frk troede at Giftermaal vilde frembringe en heldig 
orandring hog ham og forefloge ham en Dame, der var 

Arving af en Million og forbandt en dannet Forſtand og 
ædel Fodſel med en indtagende Skabning. Sen efter at 
de unge Ægtefolf havde levet en fort Tid med hinanden 
opfom der Uenighed imellem dem og de ffildtes ad. Et 
gandſte andet Tvangsmiddel ſtulde føre denne heftige, ure— 
gelmæsfige, men udmærkede Characteer til Maalet z hans 
Fader bevirfede hans Valg fil Deputeret i Underhufet. 
Her traf hans uſedvanlige Veltalenhed, hans dybe BUE 
og Grundinhedenibans Raiſonnement den almindelige Op= ” 
mærffomhed” paa ten unge Parlamentélem. Han tiltrak 
fig lidt efter lidt Kong Vilhelms og Dronning Annac Ops 
merkſomhed. Da man i Aaret 1704 udnævnte ham til 
Krigsfetreteer fom ban herved i umiddelbar Forbindelſe 
med Hertugen af Marlborough. Bolingbroke erfjendte og 
og beundrede denne Mands Talenter og underſtottede hang 
ftore Foretagender af alle Kræfter; denne Generals meeſt 
uwudmærfede Eresbeviisninger indtræffe under hans Krigs— 
ſekreteriat, hvilfet var faa meget ædelmobdigere af Boling— 
broke, da han fom en Tilhenger af Torypartiet i Maris 
borough underftøttede en Whig. Da Whigpartiet fik 
Dverhaand tog Bolingbrofe fin Ufffeed. Nu paafulgte ef— 
fer hang eget Udfagn to af de virkſomſte Aar i hans tiv, 
iſhvilke han gandſte opofrede fig Bidenffaberne ; dog bleve 

de offentlige Anliggender ham ei fremmede; han ſtod nem— 
lig i ftedfevarende Forbindelſe med Dronningen, ſom fulg— 
te hans Raad fremfor nogen andens. Til hele Curepas 
Forbauſelſe ſtyrtedes nu Whigminiſteriet og Bolingbroke 
fik ſom Statsſekreteer de udenlandſte Anliggendet af beſty— 
re; i denne Poſt fluttede han Freden til UÜtrecht ſom uüud— 
gjorde hans Onſtes hoieſte Maal og hans Stolthed, Ved 
denne Fredsflutning havde han Alt at overvinde : Whig— 
partiet, Pairerne, Banken, det oftindife Compagnie, 
Marlborough, Eugen, Keiferen, Helland, alle eurepæiffe 
Magters Misundelſe, fin egen Dronnings Svaghed, fine 
Collegers Ubeſtemthed, ja endog Misundelſe. Tre Aar 
behøvedes til Fuldførelfen af dette Vært, Selv gif han i 
Aaret 1712 fom Gefandt til Paris, hvor han faavel af 
Ludvig 14de ſom Pariſerne blev modtaget fom et heiere Væs" 
Ten og Aaret derpaa blev. Freden fluttet mellem Frankerigog 
Engelland. Det havde været at ønffe for Bolingbrofes 
Heder, at denne Fred havde været Enden paa hang Lobe— 
bane; thi fra denne Tid var hans Opforſel faaledes, at 
den gjør hans Redelighed og hele Characteer mistænft, 
Stridighederne mellem Torys og — en 
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Uenighed i den offentlige Mening, Miniſtrene dadledes 
høit; Freden blev udraabt for en Ulykke og den proteftantis 
fre Thronfølge erkleredes for at være i Fare. Ingenſinde 
var Cnighed i Miniſteriet mere nødvendig. Ikke deſto 
mindre udbrød ſtrax efter Freden en fordervelig Strid mel⸗ 
lem Bolingbroke og Storſkatmeſteren Grev Oxford. Det 
er ei let at afgjøre, hvilken af dem der havde Ret. Kort 
før fin Død affatte Dronning Unna Orford og udnævnte 
Bolingbroke i hans Sted til førfte Minifter» Men Annas 
Død forandrede Alt, Georg 1fte af Hannover befteeg 
Thronen, og Whigpartiet fil en fuldkommen Seler 3 neppe 
var Dronningen begravet, før hendes Miniftre i Underhus 
fet anktagedes og beffyldtes før ſſet Statsforvaltning. Ore 
ford vidſte at forfvare fig og modſtod Stormen; Bolingse 
breke derimod, fom bet ei vilde lykkes atretfærdiggiøre fig 
for Hoffet ved Skingrunde og hvem man misundte ligeſaa⸗ 
meget ſom man hadede ham, blev affat af Georg, medens 
denne endnu var i Tydſtland, og flygtede til FranÉerig., 
ba han havde erfaret at Modpartiet vilde- bringe ham paa 

Schaffottete Jacob 3, ſom Prætendenten cller Ridder 
Gt. George kaldte fig, indbød Bolingbroke til fig i Loth— 
ringen ; denne afflog det i Besyndelſen, men, da han hørte 
at Parlamentet vedblev at føre Proces imod ham, antog 
han Tilbudet og udnævntes fil. Statsminiſter. Da Lude 
vig 14de, Jacob zdies bedſte Ven, døde, tabte Bolingbros 
fe alt Haab og fortrød at have indladt fig med Jacob. 
Dog meente han det vift meget vel. Ikke deffomindre af— 
fatte Prætendenten ham fra fin Værdighed og overdrog 
famme til. Hertugen af Ormond. Nu gjorde Georg 1fte 
ham Zilbud for at aabenbare Prætendentens Hemmelighe— 
der: hanafflog dem i Førftningen, men var;fiden inconfes 
quent nok til at love at ville tilføie Pretendentens Gag e£ 
betydeligt Stød, hvis man vilde glemme hvad der var fos 
refaldet og gandfte forlade fig paa ham. Walpole der for= + 
moventlig frygtede hans Talenter, modſatte fig af alle 
Kræfter hans Tilbagekomſt. Bolingbroke forfattede ved 
denne Tid fine philofophifke Trøftegrunde, 
og ægtede fort derpaa en indtagende og riig Dame, Slægts i 
ning af Mad. Maintenon. 1723 ophævedes det Parlament, 
hvis Medlemmer havde viiſt fig faa fiendſte imod Boling— 

"brofe,og nu tilſtodKongen ham fom den forſteNaade at vens 
de tilbage til Engelland; dog blev han førft toAar efter ved 

"en egen Parlamentsact faf i Befiddelfe af fine Godſer. Han 
levede en Tid fom en fuldkommen Landmand i Omgang 
med Swift og Pope. Men neppe havde Oppeſitionen hæs 
vet fin Stemme i Parlamentet, før Bolingbrofe ilede til 
£ondon, og, da man ei gav ham. nogen offentlig Poſt, bes 
ftreed han i8 Aar Minifterialpartiet ved Skrifter, ſom 
havde megenIndflydelſe paa Folket. Saaledes paadrog han 

, 
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fig igjen mægtige Fiender, over hvilke han troede at ſeire 
vedfin Disfertationever Partierne, fom 
anfeeg for hans Meſterſtykke. Herpaa gif ban, igjen til 
Frankerig, hvor han ſtreb fine Breve over Hiſtoriens Stu— 
dium; fiden udgav han fine Breve til£tord Ba— 
thurftom Cenfomhed og Gtuderen. og 1720 
rev han paa franſt fine Breve tilPouilly, hvori 
han befirider Atbelsmen. I Aaret 1729 foranledigede han, 
ved fin Strid med Walpole Udgaven af Popes Eslay onMan, 
véd hvilket Arbeide han ei alene ſtalhhave hjulpet Forfatte— 
ren, men endog leveret de vigtigfte Materialer dertil. Dog 
længtes han efter fit Fædreneland, kom tilbage og ſtrev der 
Ideer over en patrioiiff Konge, J Slutningen af Wal⸗ 
poles Minifterium var der opfommet en aabenbare Mis— 
forftaaelfe mellem Kongen. og Prindfen af Wales. Wal— 
pole blev ſtyrtet eg Bolingbrofe der kunde tilſtrive fig den 
vigtigfte Deel i hans Fald ſik Threnfolgeren til ar fatte fig 
i fin Faders Arme, hvorpaa et fuldkomment Forlig brage 
tes iſtand. Han levede emdnu g Aar efter diſſe Begiven— 
heder og døde 1751 f fit gote Aar af en langvarig og ſtrak⸗ 
kelig Sygdom- under hvilfen han ftrev Betkagtainger over 
Nationens nuverende Tilftand. Han havde overgivet Mas 
nufcripterne til fine famtlige Værter til den ſtotſte Digter 
David Mallet, ſom befordrede dem til Trykken i Aaret 
1753. Men neppe var dette Vært kommet ud før Stemmer 
hævedes derimod fra alle Gider; thi Forfatteren havde 
deri angrebet Ghriftendommen. Denne Gamling af hang 
Værfer blev åf den ftore Jury i Weſtminſter offentlig fore 
Taftet, fom farlig for Religion, Moral, Graten og den 
offentlige Rolighed. Bolingbroke var iſtand til at væite 
det inderligſte Venffab og. det hefrigfte Ficndikab; ban 
var af umættelig Ærgjerrigbed, utammet »ibfiabed og 
uforſontig. Swift cg Pope, ſom begge omgikkes ham fors 
trelig, udtafte gandſte forſtjelligeBilleder af ham. 

Bologna en fior Stad i ben nordlige Deel af 
Kirkeſtaten under. 449, 297 360” N. B: og 29? 1' 15” Le 
wed Foden af Apenninerne mellem Floderne Savena og Res 
no, har 63000 Indb. 200 Kirker, ;fvoriblant ven hellige Pe⸗ 
tronius's, Bolognas Beffytter, paa hvis Gulv findes den 
of Caſſini paa en Kobberplade trufne Middcaglinie og i 
hoilken Keiſſer Carl zte blev kronet af Clemens 7de 1530 
(den fivfte Keifer der Tronedes af Paven), Magiftratspas 
ladfet med mange Statuer, Malerier og den lærde Ulyſſes 
Aldobrandinus'sSamlinger med næften tobundrede af bans 
haandſtrevne Folianter; Taarnene degli Afinelli og de 
Garifendi, hvoraf hiint cpbuggedes 1109; -er üden Kuppel 
og 371 Fod hoit, og det andet ſtager Fjevt fordi Grunden 
har gidet efter; derfor har man og nedtaget bet Were af 
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dette Taarn. Bologna Har et Univerfitet, det bononiſke 
Inſtitut eller et Zfademie for Videnſtaber og Kunſter med 
et Obfervatorium, ét anatomiſt Theater, Antiquitet Sam⸗ 
ling, Bibliotdet 2c., en Muſikſtole, en Mængde Manus 
facturer hvor der forarbeides Sitke, Ud, Flor, Papiir , 
kunſtige Bæmiter og Frugter, Bologneſerflaſter, tilberes 
dede Gonfiturer. AXqvavit-2c. Landets Frugtdarhed har 
Faffet Staden Tilnavnet La Groſſa, den fede; I Nærbes 
Den ved — finder man Stenen Tununabiles;” ſpongia 
di Luce faldet, der træffer alt Slags Los til fig og behol⸗ 
der det nogen Tid, faa deni Mørke feer ud fom gloende Kul 
(Sononig Steen). Bologneſettobakken ſaavelſom de frtaae 
Damefuasde Boſogneſere vare fordum meget befjends 
te. Bobogneſerflaſker ere fmaae - temmelig 
xykke Flaſter, der puſtes fom andet Glas, men affjeles bure 
tig'i Luften, hvorved de faae den Egenſtab, arde uden 
fra funne taale et heftigt Slag, men indvendig ere faa ſtje⸗ 
re at de ſpringe, naar en lille Steen kaſtes ind i dem. "De 
bleve opfundne af Paul Baptiſta BSalbi i Bolog> 
na 1740. 

Bombardere en Stad, en Xæftning eller Havn, 
er at beffyde den med Bomber; Granater, WIDE, 2 
Kuglet. Reglerne ved et ſaadant Angreb ere følgende; 1 
Ingen Deel af Staden maae forfaanes og herefter al 
Batterierne anlæggets; 2) Ilden maae fortjæites uafdrudt 
indtil Senfigten er opnaaet ; 3) ved Soſteder krydſe lette 
Skibe for at optage fiendtlige Brandere og bringe dem ud 
i aaben Soe 4) padLanbet maae ſtedſe et talrigtCavallerie 
være ved Haanden for at tilbagedrive Udfald. Reglerne ved 
Forſvaret ere følgende. ) Brolegningen made optages, 
Tagene afrives og Lofterne belægges med Jord og Møg 3 
2) allevegre maa holdes Band i Beredfiab; 3) Alle Fæfis 
ningens Batteriet maae fpille paa Beleirerne og man maae 
ved Udfald føgeat fornagle deres Siyis eller gjøre det us 
brugbart ; 4) mod de fiendtlige Stibe ſendes Brandere. — 
Bombardeercorpé erder Mandſtab fom udfor: 
dres fil Kaſteſtytſet. | 

Bombaſt kalder man bet Migareb i Stilen, 
naar Fattigdom af egne Tanker jul: fig bag ſen Har af 
blomſtrende, opſtruede Talemaader og Idee⸗Tomhed føger 
at ſtjule fig bag hoitravende Ord, ' 7 

Bombay ef engelff Vræfibentffab paa. For-Indiens 
Veſtkyſt, 3925 OC Mite med 2,8000c0 Indb. frugtbart paa 
Peber, Cardemomme Riis, Sandeler, -m. m. Dertil høre 
umiddelbar Bombay med dens Diftrift, Gu zurate, en 
Del afMyfore og enkelte Diſtrikter i Sunda, Ca: 
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mn ara og ben fybmalabarife Kyſt; midbdelbar, tet er 
ſom Bafallande NyMyfore, Kargu, Gananor, 
G åalicut, Kochin, Travankor 20. Praſident⸗ 
flabet har fit-Navn af en Øe, te Mile lang og pad mange 
Steder fnapt £ Miil bred, "Hvis fandige Jordbund blot 
frembringer Cocesnodder. har een af de bedſte Gavne 
i Oftindien, der tilligemed alene fan modtage Linie» 

be, Dovebffaden af famme Navn 72? 54' 24" 8. fra 
renwich, 187, 35' 30R. B., er Præfidentens Sæde, 

frartt befæftet, har Stibsværfter og Arfenal, 140000 Indb. 
Curopæer, Muhamedaner, Gebrer (Ildtilbedere) og Dins 
Buer, et litteraitt Societet, Bomultss og Silkefabriker, 
kem paa Perfien, Arabien; Oſtaftika, Soeſaltſy⸗ 
erie. 

B om beer ere hule Jernkaugler, foldte med Krudt og 
forfynede med Brandror og udlaftes af Merſere. Bom» 
Bberne ſtobes mu for det mefte ercentrifk, der er falfere neden 
end eventil, hvor Brandrøret findes; Served vil man bins 
dre, at Bomben ci falder paa "Branbrøret og qvæter bet. 
Desuden forſynes Bomberne med Øren for ar man tan 
traus portere dem desbedte og ved £abningen fætre dem 
ind + Mørferen.  Granaferne ere forffjellige fra 
Bomberne derved, at de et have ſaadanne fanfer. En 
hundrede puudig Bombe fyldes med 15 Pund Krud og 20 Lod 
Brandmaterie og en tipuntig med et Pund Krudt sg 5 Lod 
QBrandmaterie. Bombefaſt falder man ethvert Tag, Be— 
dækning, hvørigiennem en Bombe ei fan trænge. Gn cirs 
keiformig Steenhvætving ſtal dertil være 37 Fod tyt. — 
Bombarderſer Navnet paa be aldfte SEydegerærer, bvis 
Brug vifandfenlig Fylde Maurerne, der forf betjente fig 
af den bed Alicantes Beleiring. De vore i Ferfiningen 
af'uhyre Størrelfe og ſtzede 250 Pund Stern. Earl 8de 
af Frantkerig afſtaffede dem og indførte de nu brugelige lets 
fere Kanoner. 

Bomuld Den Serf; ber frembringer bette vigtis 
gt Produkt, er enten Træc«Buf eller Plante, efter Jord 
bundens og Climaets forſtjelige Beſtaffenhed. Den als 
mindelige Bomuldsplaute er en Gommervert, bar en freve 
let Rod, en lige to til tre Fod bør Stengel, ber nedentil er 
bruun,” men oventil tegnet med ſertagtige Priffer, Sæbe 
Parret har almindelig tre Afdelinger med ligefaa mange 
Klapper. Naar det aabner fig udralder et Nøgle Tammens 
villet byiid Uld, hoormed Gætfornene ere forbuntne. 
J Arabien og Verfien-vorer denne Plante dild. Den dyt⸗ 
tes i Mærigbde i Orienten, "paa Maitte, Sicilien, i Apug⸗ 
lien, Srekenland, Ungarn og Spanien, Vaaten Tid Scs 
Befapflerne aabne fig, ſamler man foer Morgen Bomuld. 
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Derneſt er det vigtigſte Arbeide at fraffile.de vedhengen⸗ 
de Sædforn, hvilket ſkeer ved en egen Maſtine, der beftaaer 
af to over hinanden liggende Cylindre. Derpaa bliver + 
Ulden, efterat den er godt renſet og torret, indpakket i 
grove Haardokkener og bortſendt. Den Bomuld, ſom faaes 

iNatolien og Rabolandene kommer for det Meſte fra Smyr⸗ 
na il Curopa-, den ſyriſte over Akre og Saide. Den, 
ber dyrkes i Maccbonien er ei,ſaa god ſom den orientalſke 
og kommer deels fra Salonichi til Vands deels over Sem⸗ 
lin til Lands. Perſien dyrker 1færi Maſanderan megen 
Bomuld, ſom dog tun er lidet beklendt i Curopa undta⸗ 
gen i Rusland. Af endau mindre Godheder den, fom 
faaes i Italien og Spanien. Den træagtige Bomulds— 
plante har en buffagtig, flere Aar vedvarende Stamme og 
vorer vild i Oftindienpaa tør Grund. Den dyrkes i Wgyp⸗ 

ten; Levante, paa Cypern; de veſtindiſte Øer og i Ameri⸗ 
ka. Den. dyrkes omirent ſom den forrige. Vort Clima 
er meget for koldt for. Bomuldsplanten. Selv om Som⸗— 
meren maae den holdes i Glashuſe og dog bringer den 
ſjelden modne Frugter. Forſtjellen paa Bomulder meget 
ftor; den bedſte og finefte. fanes fra Siam og Bengalen; 
denne fommer fjelden til Europa, men forarbeides i Chi⸗ 
na og Oſtindien til de. fineſte Tøier, Blandt de øvrige 
Sorter er den ſyriſke og cypriſke den bedſtez ſlettere den 
fra Smyrna og Nordafrika. Den veſtindſte ſtal nærme 
fig meeſt den oſtindiſte. 

Bonaparte eller Buonaparte er den forrige fran⸗ 
ſke Keiſers Familienavn,-hvilket han og hans Sodſtende 
undtagen Lucian, aflagde. ved hans Thronbeſtigelſe. Fa⸗ 
milien Bonaparte er meget gammel; dens. Forfædre vare 
alerede i det 13de Aarhundred Patricier og Senatorer i 
Florents. Adftillige af dem befandt ſig ſom denne Repu— 
bliks Udſendte ved forſtjellige —A — og en Bonapar⸗ 
te fluttede ben Tractat, hvorved Linano bortbyttedes mod 
Sarceda. En Gren af Familien traf fig i Begyndeifen af 
detisde Aarhundred tilBologna, enlanden tilGenua, hvorfra 
den gik over til Cerſika. Napvicons Fader var, Ca rf 
Bonaparte en Retélærd og Godseier i Ajacciv, fiden 
Officeer ved den derværende Nationalgarde. Han dode 
fem Deputeret fot de corſikanſte Stænter i Franterig i 
Montpellier 785. i 

; Bonaparte (Lucian) yngre Broder af Napoleon, 
født 1772, anſattes ved Armeeng.”dm:niftration, giftede 

"fig i St. Marimin, blev Krigscommiſſar og-t. Marts 1797 
Deputeret for Devartementet Liamone i 500begs Raadet; 
Qed den isde Brumaires Nærmelle blev han Préeſident og 

auvendte i den overordentlige Forſamling i St. Cloud alle 
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Kræfter for at opholde den Oppoſition, Tom hævede fig imod 
hans Broder. Han forlod Forſedet midt i den Bevægel 
fe, fom.huns Broders Ankomſt foraarſagede, nedlagde fis 
ne Qærtigheds Tegn, da man ei vilde lade ham komme til 
Orde, "gif ud af Salen, fieeg ftrartil Heſt, holdt en ivrig 
Zale til Tropperne, hvori ban ſagde, man havde villet 
myrde hans Broder, " ans Mod gjorde Udſlaget, og de 
50odes Rand ſtiltes ad. Efter den nye Conſtitutions An— 
tagelſe erholdt han vet Indres Miniſterium, hvilket han i 
Oct. 1800. ombyttede med en Geſandtſtabspoſt i Madrid. 
Ved Slutningen af Sept, 1801 undertegnede han Freden 
mellem Frankerig og Portugal, Tom ben følgende Maaned 
tilbage til Parig, blev den ode Marts 1802 Medlem af 
Tribunalet, derpaa Miniſter for det Indre, i Juli Storofe 
ficeer ved Æreslegionen og? SMédlem af Vedrigeholdelſes fer 
natet. Den 3 Febr, 1803 blev han faldet til Nationalin— 
ſtitutet i depolitiffe og moralſteVidenſtabers Claſſe, i Ju— 
li 1803 begav han fig til: Belgien for ar tage de Godfer i 
Beſiddelſe der vare ham filfaldne ſom Officcer af Wresle— 
gionen: ved fin Silbagetomft ægtede han Mad: Jouberteau 
Ente sfter en Banquierz i April 1804 forlod han Franke— 
rig og nedſatte figi Italien, hvor han har levet for Kun: 
ſterne, Fornøielfer og finFamilie uden nogen Forbindelfe 
med det franffe Hof. QVed=fin Broders Tilbagekomſt fra 
Elba begav han fig igjen til Paris, men opholder fig nu 
igjen italien i Kirkeſtatens Diftrift; | ' 

J 

Bonaparte (Maria Lætitia Raniolini) født i 
Ajaccio 1750. Hum giftede fig 176, med: den ovennævnte 
Gar! Bonaparte; med: hvem hun havde Endeel Børn, ſom 
ere blevne meget mærkværdige t de fenere Tide Begivenhes 
der, Deere efter deres Alder Zofep hb, Napoleon; 
(fee denne Art.) Lucian, Ludvig, Eliſe, Pau— 
line, Caroline og. Djeronymus. Under 
hendes Søns Regjering havde hun. fin egen Hofſtat i Paris 
og var Beſtytterinde for desto velgjorende Inſtituter So— 
eurs de; la charitè og Soeurs hoſpitalieres. Ved Napoleons 
Fald begav hun fig til Stalién, hvor hun endnu er, 

Gonchamp (Artus de) var født 1759 i Anjou og 
nedſtammede fra en atetig og anfeet Familie, J den notde 
awerikanſte Krig» fægtede han med Udmærfelfe.. Da In— 
furtectionen-t Vendee udbrød ss. Marts.1793, holdt han fig 
i Forſtningen rolig paa fit Slot, men, da Vendeerne havde 
væbnet fig og havt nogle Fordele, tvang de overalt de meeſt 
anfeete Mænd fil at blive deres Anferere. De udnævnte 
ogfaa hertil d'Elbee og Bonchamp, ber i Forſtningen 
havde nogle Uheld, men efter at oe havde forenet fig med 
ga Roche Saquelin, fom Bønderne i et andet Canton havs 
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de gjort til deres Anfører erholdt de en afgjort Overlægens 
hed over Republikanerne. Krigen fil fnart en Vigtighed 
fom man troede ville afgjøre Frankerigs Skjebne. Alle Bes 
boerne af den venſtre LotredredfraAnjou tiltoiresUudløb vare 
under Vaaben og havde fordrevet de republikanſte Pære. 
J Førftningen var. der ingen Forbindelſe mellem de forſtjel— 
lige ſmage Inſurgentcorpſer, men fiden dannede de en Hær, 
fom be faldte den (tore Vendee-Armee. Ved denne befandt 
Bonchamp fig og commanderede Anjous Beboere ved Loires 

J 

Sredder og nogle Bretagner, der vare komne over Floden 
for at forene fig med ham. Af ale Vendees Anførere var 
han den meeſt krigserfarne, og man havde den høiefte Ag⸗ 
felfe for hans Raad. En Officeer af Kundffaber kunde 
øgfaa lettelig erhverve fig Anſeelſe blandt Anfsrere, der 
beſtod af Godseiere, der ei kjendte Krigen, kraftlsſe Oldin— 
ge og Borgere. Bonchamps Characteer bidrog meget til, 
vans Myndighed. Han var uden Herffefyge og uden For— 
fængelighed, indlod fig aldrig i nogen Intrigue eler Strid 
omForrangen, var mild mod deDvervundne og arbeidede roz 
lig for fin. Sag. Armeen berøvedes ofte hans Nerverelſe 
da han næften i hver Træfning havde det Uheld at blive 

ſaaret. Efter Indtagelſen af. Thouars førte han fin Divi— 

fion igjen fil An]eu,medens degvrige Anforere angrebe Fons 

tenay. Dette Foretagende mislykkedes, 8 Dage derpaa 
fornyedes Angrebet, og dennegang varBonchamy met, Dan” 

trængte med de Førfteind i Staden og blev derved ſtorkt 

faaret. Da man fenere valgte d'Elbes til Dveranfører , 

ønifede de mere Indſigtsfulde Bonchamp, ſom ei tog det 

ilde op, men fandt det latterligt at man valgte den mid— 

Selmaadiafte af alle Anførere… I Septemb. gjorde den res 

publikanſte Regjering ftørre Anſtræengelſer og ſendte betys 
delige Armeer og virkſomme Generaler mod Vendee. Nee ” 

dre Poitoublev overfvømmet og Charettes Armee ankom 
abſplittet og flagen til Sevres Bredde for at faae Hjelp af 

den ſtore Armee. Anforerne indfaae at Alt ftod paa Spil. 

Hele Armeen forfamlede 'fig; den havde Maynzes tappre 

Garnifon imod fig Vendeearmeens Anførere udførte Under 
af Tapperhed. Bonchamp vifte fig med fin Divifion og 

afgjorde Seieren. Republikanerne, der vare omringede 

fra alle Gider maatte lade deres Artillerie og Bagage ét 

Stikken. Den følgende Morgen floge Lefeure og Charette 
en anden republikanſt Divifion ved Montagu. Næfte 

Dag vandt de endnu en Seier. Nu ſtulde den hele Armee 

famle fig og angribe Maynzes Garniſon paa Tilbagemar— 
ſchen. Bonchamy blev ei tids nok underrettet herom 3 

han angreb alene med Anjou-Armeen og iftedet for et fulds 

Fomment- Nederlag tede Republikerne fun et ubetydeligt» 
Fab: Heraf fulgde Bebreidelfer og Stridigheder mellem 

Vendecanførerne, Denne uenighed og ben Omſtæendighed 
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at Charette ei gjorde follede Sag med ben ſtore Armee fore 
aarfagede Vendees Fald.” Ghatilldn, Borgerkrigens Mid⸗ 
delpuntt bjev ergbret; vel forbrev man dem derfra, men 
Mayngergarnifonen. ſtog Lefcure ved Tremblaye før Bone 
Champ funde komme ham til Hjelp… Republikanerne trang⸗ 
e frem tl Chollet og et Slag maatte afgjøre Armeens 
kiebne. Bonchamp raabede tilat man fulde trætte fig 

tilbage til den hvire Loirebred; her havde han Indflydek 
fe, ban vidfte at Bretagne var tüboilelig til Opſtand, og 
ang Lanbsmend vare af hang Mening. Men Anførerne 
ra Poitou begrebe ikke, hvorledes man kunde forlade 
endees Grund; de vidſte, at Soldaterne fun vilde fægte 

for deres Arne og paaſtode, at man, ei ffulde brage bort: 
Dog.drey Bonchamp igjennem, at man udfendre nogle 
Zropver for åt fitre fig Overgangen over. Loire, — - Den 
17de October 1791 kom Mærenesi Haandgemæng for Chollet. 
Vendeerne fægtete med ſterre Mod og Tapperhed end nogens 
ſinde, men, da Bonchamp var ſtudt igjennem Bryſlet og d” 
Elbed dødelig faaret, maatte de rømme Valpladſen. Nes 
ublikanerne havde kjobt Seieren for dyrt til at de ſtulde 
—** deres Fiender eller forurolige deres Overgang over 
oire. Benchamp, funde ei fee dette førgelige Tilbagetogz 
an laae bevidftløs i Dødslampen og bødei det man leftede 
am af Baaden paa den anden Bredde, hvor man begraver 

de ham. i df 

Bonde, en kandboer, hvis Korretnina er Jordene 
Dorknins, modſat Borger og Adelemand, Mere herom 
under. Artiklen Stænder. 

: BondeÉrigen kalder man i Tydſtlands Hiſtorie 
den Forffyrrelfesperiode, da Bønderne iFranken og Schwa⸗ 
ben oa ſiden ogſag i Sachſen og Thuͤringen greøbe til Badr. 
ben, forſt for at. udrive ſig af en førgelig Stilling og fie 
den for at tilkjæmpe fig en chimæriff-Frihed, ” Mange. ifær 
catholffe Sktribentere pleie at ſtrive diſſe Uroligheder paa 
eformationens Regning, Men den Omftændighed,, at 
e førfte Spoer deraf vifte fig langt tidligere end Luther 
remtraadde, bevifer tet Modſatte. Den ſande Aarſag til 
Bondekrigen vare de haarde Undertrykkelſer, ſom Bønders 
ne eſten maatte bukke under for, ſtjont man ei fannægs 
te at Luthers migforſtagede Lære ſiden havde nogen Indflye 
delfe derpaa. Mange. Bønder vare virkelig kivegne og 
maatte berale fan manage Skatter og Hoverie, at bet efter— 
haanden blev dem utaalgligt, Da Adelen og Geiſtlighe— 
den. et vilde give efter og Landéherrerne felv ei vare ifrand 
tilat ophæve diſſe paa gammel Havd grundede Misbrug 
var der Intet, andet tilbage end at de felv toge fig Ret, 

- Kvortil'de og opmuntredes af adſtllige Sværmere… Urøs 
'd 
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lighederne brøde førft ud idet Wuͤrtembergſke, hvor en 
Gværmer Sohan Bøhme (der ei mage forveries med 
den berømte Jacob Bøhme) et ungt Menneſte, der nærede 
fig af at ſynge ved Vertshuſene, fremtraadde ſom Friheds— 
præditant, og ſom han paaſtod efter Jomfrue Marias Inds 
Eydelſe, bekjendtgjorde, at almindelig Frihed og Lighed nu 
ſtuͤlde gienindfores i'VWerden; Paver, Keiſere, Fyrſter og 
Horigheder fulde ophøre, og. hele"Menmeffeflægten ſtulde 
den ene fom den ander fortjene fit Brød ved ſin Flid. Sko— 
de, Græsgange og Vande ſtulle tjene til Ehhvers Nytte 
og Fornøielfe Ved flige Prætener gjorde ban fig vidt og 
bredt befjendt, og der ftrømmede Menneſker fil fra hele 
Franken, Bayern, Schwaben og fra Rhinen, for at høre 
ham i faa ſtor Mængde, atder paa engang ſtalhabe været 
406000 Menneffer omkring ham. Han bød dem nu at'inds 

finde fig paa en beſtemt Aften bevæbnede, og lade Qvinder 
og Børn blive hjemme; herved tilkjendegav han beftemt fin 
Senſigt at vælte Oprør, "Vel 109 Biftop Rudolpe af 
Wuͤnrzburg, jom erfarede dette ;— ham-gribe, men 
hans: Tilhengere indfandt fig paa beſtemt Tid, og då 
de fit hans Faͤngenſkab af vide, ryifede "46000 "Mand for 
Gloftet i Wuͤrzburg. Forgjeves lod Biſkoppen dem" for: 
mane til Rolighed ved fin Marſchal; denne maatte for et 

. åt-ftenes ſtynde fig bort. - Biſkoppen lod hu Kanoner ſtille 
mod Oprørerne og nok engång opfordre fil at fjerne fig 7 
hvilket de og gjorde. Ved Afmarfchen bleve Øovedmændes 
ne grebne og tilligemed Frihedspredikanten Behme henret— 
fode i Wiirzburg. Men 'eitålene i Wuͤrzburg, ogſaa 4 
Speier fremtraadde 1502 (altfaa længe før Luther) et 
Par lignende Oprorere blandt Bonderne imod Biſtop— 
penog Geiſtligheden. Dog "Tom Urolighederne forſt i Aa— 
ret 1525 til formeligt Udbrud. Bønderne ſendte deres i 12 
Artikler affattede Befværinger til Wuͤrzburg og bade om 
deres Afhjelpelſe, va det Henſeende til deres Fordringers 
Retmægfighed grundede fig paa Bibelen; ” Fornemmelig 
vilde de —) felv vælge deres Pro fter; 2) Tiender fulde blot 
ſamles til Praſternes Underholdning; 3) Livegenſtabet ſtul— 
de ophæeves: 4) Sagt og Fifterie ſtulde ei være udelukkende 
Rettigheder for Fyrfier og Adel; 5) Hoveriet fulde be— 
fremmes billigere og en Lehnsherre ſtulde ei fordre vilkaar— 
Lige Tjenefter af en £ehnsmand 26; — Biſkoppen lovede at 
opfylde diſſe Fordringer; men Bønderne fom fun troede 
ham halvt, grebetilVaaben, og Borgerne, fom han fald= 
fe fil hjelp, toge Bøndernes Partie, Forgjeves udſtrev 
Biſtoppen en Landdag for at ftille Urolighederne, forgjeves 
lod han Een af Aufsrerne henrette. Bønderne begyndte 
efter Paaſken 1525 at drage med Vaaben imod Wuͤrtzburg, 
fa'Biffoppen fandt fig nødt til ar flygte til Heidelberg, 
Nugjennemſtreifede Oprørerne hele Franken; i Klofterne, 
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paa Riddergodſerne og allevegne, hvor man gjorde Mobs 
ſtand, blev Alt udplyndret, fønderflaget og mishandlet og 
Stederne felv ſtukne i Brand, Staden Muͤrzburg overgav 
fig til bem, men" dens Feſtning Marienberg kunde de ei 
erobre, uagtet de beſtiode den med fvært Styts. De droge 
derpaa videre, men bleve flagne af de mod dem udfendte 
Tropper ved Koͤnig shoffen, og en anden Hob ſtrax 
efter ved Sulzdorf. Diffe Slag koſtede dem 9000 
mand. Mangav bem Skyld for at have fvoret Ingen af 
give Pardon, hvorfor alle de Fangne ligeledes bleve nede 
huggede., Wuͤrzburg maatte overgive fig til Seierherren, 
og Biſtoppen vendte den 18de Juni 1525 tilbage og bragte 
igjen Rolighed tilveie. Her var nu vel Krigen endt, 
men 189 Slotte og Borge vare deels forftyrrede, deels op⸗ 
brændte, 26 Kloftre øbelagde og henved 12000 Menneſter 
havde tilfat Livet, I Lothringen ved Overrhin og i Breis— 
;gau havde Bønderne ligeledes grebet til Vaaben; i de to 
førfte Lande bleve de flagne i flere Trefainger, paa 
fidfte Sted nedlagde de fein Vaaben. Saaledes ophørte 
Bondetrigen i Franfen og Schwaben, efterat den havde 
foftet 50000 Bonder Livet, uden at de naaede deres Hen— 
figt, Lettelfe i deres Byrder, der endog fnarere forøgedes. 
Paa diſſe Uroligheder fulgte Bondekrigen i Sachſen og Thus 
ringen, hyilket fornemmelig Thomas Muͤnzer fors 
anledigede (See denne). 

Bonifacius (den hellige) Tydſtlands Apoſtel, 
ſom førft predikede Chriſtendommen blandt de Tydſte øg 
udbredede Civiliſation. Han var født i Engelland ved 
Aaret 680 oy havde i Daaben faaet Navnet Binfrede 
Efterat han havde været 13 Aar i Klofteret Exceſter, ind— 
traadde han i KlofteretNutcel, hvor han undervifte i Rheto— 
rik, Hiſtorie og Theologie. 3 fit zode Aar blev han indviet 
tilPræft. En ftor Deel af Europa var dengang endnu bes 
boet af hedenſte Foli; fra Engelland udgik deres Omven— 
dere. nemlig Winfred til Tydſtland, Siegfred. til 
Gverrig og Swidvert til Friisland. 716 fattede 
Winfred den Plan at prædife Chriſtendommen blandt Fris 
ferne, men den mellem Carl Martelog Radbod, Friſernes 
Konge udbrudte Krig lagde ftore Hindringer i Veien, hvor 
for han vendte tilbage til fit Klofter, til hvis Abbed. 
han blev valgt efter Vinberts Død. Da han imidlertid 
anfaae det forfit Kald'at omvende de Vantroende, lod han 
en anden udnævne i fit Sted og begav fig 718 til Rom, hvor 
Gregor 2den gav ham Fuldmagt af præte Evangelium for 
alle Tydſtlands Folkeſſag. Han begyndte i Thuͤringen og 
Bayern, var tre Aar i Friisland og giennemvandrede Hes— 
fen og Sachfen, døbte Indbyggerne, hvor han kom og iné= 
viede deres Afgudstempler til Kirker. Aar 723 faldte 



- | 60 

Gregor ham til Rom, giorde ham til Biffop, gav ham en 
Samling af Anoraninger, fom ban ſtulde rette fig efter og 
anbefalede ham til Carl Martel og alle Fyrſter og iftops 
per, Dengang ombyttede han Navnet Winfred med Bonis, 
facius. Han. ftiftede nu Kirker og Kloſtere i Heſſen, lod 
Præjter, Munke og Nonner fomme fra -Engelland og for— 
deelte dem fom fine Medhjelpere 12 Thhringen, Sachfen og 
Baͤyern. Aar 732 fendte Gregor 3dig ham Pallium og uds 
nævnte ham til Erkebiſkop og Primas af hele Tydſtland, 
med Fuldmagt, allevegne, hvor han fandt ået henſigtsmeæes— 
figt at oprette Biſpedsmmer. "Aar 798 gjorde Bonifacius 
en tredie Reife til Rom 02 blev af Paven udnævnt til den 
hellige Stoels Legat i Tydſktland. 3 here Bayern var dens 
gang fun Biſpedommet Pasf au; Bonifacius oprettede 
Bifpefæderne i Freifingen og Regensburg. 
For Thuͤringen oprettede han Bifpedemmeri Erfurt, 
for Heſſeni Barnburg, hvilket fiden' forflyttedes til 
Paderborn, for Franfeni Wuͤrzburg og for Pfalg t 
Eichſtedt. Aar 73) ajinoprettede ban Biſpedem— 
met Salzburg, fom var friftet af den hellige Rupert i de 
førfte Aar af fanime Aarhundred. Gregor gdie og, bays 
Efterfølger Zacharias befræftede afle diſſe Indretninger. 
Gfter Carl Martels Død indviede Bonifacius bang Søn 
Pipin den lille til Franternes Konge i Soiffons, præfideres 
de i den der holdte Synode og” blev af Pipin udnævnt til 
Biſtop i Manns. Han forfamlede 8 Concilier i Tydſt⸗ 
land, fliftede blandt andet det berømte Abbedie i Fulda og 
paatog fig 754 nye apoftoliffe Nefer til de VWantroendes 
Dmvendelfe. Her blev han ibjelflagen ved Doffum den. 
gdie Juni 755 af bevæbnede Barbarer. Hang Liig blev 
bragt til Utrecht, derfra til Maynz og endelig tjl Fulda. 
Man viſer i det derverende Abbedie en af ham fetv føreven ” 

Copie af Evangelierne og et med henne Martyrs Blod fare 
vet Blad, Serrarius har udgivet en Samling af fang 

" Breve. Dethvor Bonifacius byggede den førfte chriftne 
Kirke i det nordlige Tydſtland i Thaͤringerſkoven ved Lands— 
byen Altenberg, nogle Mile fra Gorha er for nøgle Aar fis 
den opreift ham et værdigt Minde: Oprettelſen deraf var 
forbunden med en paſſende Hoitidelighed, ved hoilken Cen' 
Præft af den catholſte, Cen af den lutherſte og Cen af den 
reformeerte Confeſſien holdt Taler. 

Bonifacius 8de (Benedict Cajatand valgt til 
Pave den 25 Dec. 1294, var født i Anagni og nedftams 
mede fra en cataloniſt Famitie. Efterat han i fin Ungdom 
havde lagt figefter det Juridiſte, blev han tidt efter lidt 
Kapitulær i Paris og Lyon, derpaa Advokat og Notar hog 
Paven. Efterat Martin 4de havde udnævnt ham til Car: 
dinal, gif han ſom Legat.til Sicilien og Portugal ca have 
de Megociationer hos adſtillige Fyrſter, ſaaledes hlev det 
ham overdraget at bilægge Stridighederne mellem Kongen 

| 
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afSicilien ogAlfons af Aragonien, mellemPhilip den ſmukke 
og Ctvard 1fte af Engelland. Bonifacius blev i Neapel 
udnævnt til Pave, tiDageefter Coleſtin den ztes Fratræs 
delſe. Den ufæbvanlige Fremfard opvalte Knurren, ifær 
af Familien Colonna, der ſom gibellinfk var Paven imod. 
For at tilintetgjore enhver Tyivl og modftane det truende 
Uveir, holdt Bonifacius het for nodvendigt at tage Gøeles 
ſtin med fig til Rom 3 men denne flygtede underdeie for at 
begive fig til ft forrige Opholdaſted fin Gelle i Suimone 
og befluttede, då han mærfede man forfulgte bam, at 
fætte over til Grakenland. Man indbentebe bam og brage 
te ham til Rom, hvor Bonifaciusbehandlede ham med mes 
gen Venlighed. Han tænfte nu paa at hevne fig paa Fa⸗ 
milien Golonna, fom han. exxcommunicerede for et befæffe 
fin Magt. Hans Indfættelfe var vderſt prægtig. Kons 
gerne af Sicilien og Ungarn holdt Tøilen paa hang Heſt, 
da ban begab figtil Lateran, de oppartede fam ved Taffelet 
med Krene paa Hovedet. Dog var Bonifacius ei heldig é 
fine forfte Forſogz ban kunde ei bevirke Ruldbyrdelfen af den 
Tractat, der var fluttet mellemCarl af Sicilien og Jacob af 
Aragonien. Man nægtede ham Lebhnéberredbammet over Siø. 
cilienz Nationen kronede Frederik og bekymrede fig lidet 
om bang Bann. Ikke bedre lokkedes ham Mæglingen mel⸗ 
lem Engelland og Frankerig. Da ban ei funde gjøre Ende 
paa Krigen veb Underbandlinger føgte ban at formindſte 
Hjetlpemidlerne, i det han erklærede Geiſtligheden frie for 
enhver Afgift, eller hvilket er det ſamme opftillede den 
Grundfætning, ſom foranledigede -ftore Stridigheder 
at der ei kunde paalægges Geiftligheden nogen Afgift 
uden ben hellige Stoels Bifald. Dette var Indholdet af 
en Bulle, der ubfom 1296: Clerieis Laicos J Cjaelland 
optog Geiſtligheden den med almindeligt Bifald; i Frante- 
rig vovede man ikke formedelſt Philips og Adelené befrige 
Modſtand. Herfra opkom de forſte Stridigheder mellem 
Paven og Philip, hvilke bog fyntes af nærme fig et minde⸗ 
ligt Forlig, da Biſpedommet Pamiers Anligaender paa nye 
oprippede Forbittrelfen. Dette af Pavemnyflifrede Bi fpes 
dømme fandt ei Bifald; og, da den nye Giſtop, Beer 
nardde Saisſet Bavbde tilladt ſig fornærmende Tas 
ler med Kongen, [od denne ham fængfle for at domme ham. 
Bonifacius fordrede den Fangne tilbage, og paaſtod ham 
blot kunde dømmes af ham. Tillige udſtedede han en But⸗ 

- le til ham: Ausculra fili, hvori han paa den driſtigſte og 
meeft fornærmende Maade, udviklede Grundfætningerne 
for den abfolute Overmagt, han tilegnede fig. Philip [oms 
menkaldte en. Forſamling af Geiſtlige og Adelige og lod 
Bullen optrænde i deres Nærværelfe, Man brugte for« 
nærmelige Udtryf paa begge Sider og Striden gif til det 
Wderfte, Man faftfatte at Bonifacius fulde dommes, paa 
en almindelig Kirkeforſamling i £yon og, at ban lunde af⸗ 
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fættes, da Nationen appellerede til den Kirteforf:mlina, der 
Fulde holdes og ben Pave, der fÉulde vælges. "Paven, ei ros 
lig ved diſſe Angreb, udgad Bullen Unum ſanctam, vor han 
fremſatte Forſtjellen mellem den geiſtlige og verdstige Magt 
og fætter den førfte Langt over den ſidſte. Dog følte han 
at han og behøvede andre Vaaben. I denne Henſigt føgte 
han at nærme fig Albrecht af Oſterrig, hvilken han ei afes 
ne tilſtod den tydſte Keiſerverdighed, men og den franſte 
Krone, naar han erflærede fig mod Philip. ” Ved diffe Til: 
bud vandt han Albrecht, Videre beſtrebte Bonifacius fig 
for at vinde Frederik af Siciliens Yndeſt, ved at begunſi— 
ge ham mod Carl af Valois. Hans Forflag til Kongen af 
Engelland vare forgjev.,s. Phrlip forfulgte imidlertijd fin 
Plan med Jver. Han havde undertrykt de Buller, hvor⸗ 
ved han fattes i Bann, og ladet bortjage QOverdringerne 
med Skjendſel, Han fendte derpaa Nogaret til Italien for. 
at bemægtige fig Pavens Perſon og føre ham til Lyon. Mo— 
garet førbandt fig til dette Maalmed Sciarra'C oz 
lonna i Toſcana. Begge hvervede Soldater; og, da 
den uforſigtige Bonifacius, fom forgjeves havbe føgt at afs 
vende Uveiret, havde forladt Rom og var. flygtet til. Anags 
ni, hvor han forfattede den ſidſte Bannbulle imod Philip 
og fritaget Underſaatterne fra deres Eed, trængte Colonna 
og Nogaret ind med "nogle hundrede Bevæbnede under 
det Udraab: „Pave Bonifacius: døe, Kongen af Frankerig 
leve!“ i Anagni og i Pavens Bolig. Han vifte ved deune 
LeilighedMod og ſagde: „Da jeg ør forraadt ligeſomJeſus 
Ghriftus blev forraadt, ſaa vil Jea i det Mindſte bøe ſom 
pave.” "Han lod fig derpaa iføre fin Kappe og Tiara, tog 
Roglerne og Korfet i'Haandenog fatte fig paa den pavelige 
Etoel. Men man agtede ei diſſe hellige Tegn, tog ham til 
Fange uagtet han udbrød i Taarer, ja Colonna tillod" fig 
endog perfonlige Mishandlinger. To Dage blev Bonifacie 
us i denne gruſomme Stilling: da grebe Romerne til Baas 
ben og under Udraabet: Paven leve og Forræderne døe ! 
fordreve eller. myrdede de Vagten og befriede deres Overho— 
ved. Bonffacius lod fig bringe til Rom, hvor han døde 
efter en Maaneds Forløb 1303. Af Frygt for at forgives 
havde. han under fit Fangenſkab ei nydt def mindſte; herved 
paadrog han fig den Sygdom, hvoraf han dødes " Bonifa— 
cius var driftig og faft i fine Beflutninger, men diſſe Egen— 
Faber beſmittedes ved Ergjerrighed, Forfengelighed 
Hevngierrighed dg, Kryben. Dante anviſer ham lom en 

Simonit Plads i Helvede mellem Nicolaus 3 og Clemens 

ste Bonif: ſtiftede Aar 1300 Gefularjubileum, Han var 
iøvrigt en for fin Tid meget dannet Mand, ; 

Bonnet (Charles) en berømt Naturforſker og Phi⸗ 

loſoph, var fodt i Genf 1720 den 13de Marts. Hans op» 
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rindelig fra Frankerig nedſtammende Familie havde for» 
ladt dette Land 1572. Læesningen af Naturens Skueplads 
af Pluche og Inſekternes Hiſtorie af Reaumur afgjorde 
Ynglingens Smag. " pan ſtuderede nu Maturhiftorie 
ifteder for Jurisprudens. Hans førfte Memoirer over 
Blaͤdluſene; hvori han bevifer at de formere fig-uden Par— 
ring, erhvervede ham i fit 20 Aar Titel af Correfpontent 
mev Videnſtabernes Akademie. Kort. efter tog han Deel 
i Tremblays Arbeider over Polyperne og glorde mange in— 
tereſſante Jagttagelſer. En levende Brevverlina med 
Reaumur, Zanetti, Fontenelle, Spallanzavi, Haller og 
flere faavelfom en alt for ſtor Bebhængen i Arbeide foraars 
fagede ham en Oienbetendelſe og hindrede ham i to Xar i 
at ſtrive. Hang ftedfe virkſomme Aand benyttede denne 
Rolighed til af tænke efter over Ideernes Kilde, Sjeleng 
Natur og Metaphyſikens Myfterier. I Aaret 1752 blev 
fan Medlem af det ſtore Raad i fin Fæbreneftab og blev é 
amme til 1763. Derpaa begav han fig til fit Landſted 
Genthad ved Breden af Genferføen, hvor han igjen fore— 
tog fine Yndlingsbeſtjeftigelſer og førte et ſtille Liv, der 
gandſke var helliget Naturens Betragtning, Omgang med 
fin elfværdige Kone og. fin udbredte Brevverling indtil ban 
1793 naaede finejDages Ende. Kjerlighed til Naturens Stu— 
dium, „ſiger Buͤffon, forudfætter to gandſte modſatte 
Sjelsegenſkaber de ftore Omſtuelſer af en Aand, der fatter 
Alt iſet Blik og den til bet Mindfte gaaende Opmærtfom-= 
hedaf en virkſomInſtinkt, der kun Hæfter fig paa eetpunkt.“ 
Begge befad Bonnet, en Maub af Skarpſind og Taalmo— 
dighed. Han var en fiin og opmerkſom Jagttager, en 
methodiſt og beſteden Philoſoph. Hans naturhiftoriffe og 
philoſophiſte Verker, fom i Begyndelſen udfom enkelte, 
ere ſidenudgivne i to Samlinger den ene beftaaende af 9 
Quartbind og den anden af 18 Octavbind, Neufchatel 1779. 
De vigtigfte af hans Værker ere: ae d”insectologie ; 
recherches fur Pusagedes feuilles dans les plantes; confidera- 
tions ſur les corps organifés; Contemplation de la nature ; 
Eſſay analytique fur les facultés de l'ame; Palingenéſie phi- 
lofophique og ” Eſſai de Pſychologie. 

Bonneval (Claudius Alexander Greve af) uftris 
big Cen af de merkverdigſte Mænd i det 18de Aarhundred, 
blev født af en anfeelig franſt Familie i Paris» 1672, 
Alerede i fit 15de Aar kom han til Kongens adelige Livgar— 
de, men vifte tidligt udfvævende Hang til ſandſelige For— 
nøielfer, Ladvig 14des Erobreſyge gav ham fnart Le. ligz 
hed til aft vife fig i Feldten i Træfningen mellem Landen og 
Neervinden (2gde Juli 1693) med faa megen Driftighed af 
man gav ham et Infanterieregiment , one under hans 

g 
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Anfoerſel ſnart udmærkede fig i i Armeen. Man lærte at 
fjende ham fom en talentfuld og lykkelig Partiegjengerz 
Eihver fulgte ham gjerne naar han foretog fig etStreif:0g3 
han nød ifær Marſchallen af Luxemburgs Agtelſe og vilde 

Anart erholdt en højere Befordring, hvis denne ei alerede 
var dod 1695." Men nu fom der Bonneval mange Hindrin— 
ger i Veien, og efter Freden til Ryswid blev hans Regis 
ment aftakket uagtet det var det ſtjsnneſte og taprefte- 

Bonneval overlod fig nu til det meeft tøilesløfe” Liv, talte 
ofte imod Hof og Religion, indvikledes i adſtillige Dueller 
og giorde fig ſtedſe flere Fiender, der fun ventede paa Lei 
Usbedat ſtade ham, Imidlertid erholdt han, da den fpans 
ſt Succesſionskrig udbrod, Tilladelſe at hverve et Regiment 

med hvilket han gif ſom Oberſt til Italien og udmærfede 
fig igjen ved Tapperhed, men tillige ved Udfvævelfer, Fors 
medelſt de Udfuelfer, han af Pengemangel havde tilladt fig, 
affleg den franſte Krigsminifter ham videre Befordring , 
hvorpaa han troede at funne gjøre retmæsfig Fordring, da 
han nylig var kommet ſig af de = aar, han havde erholdt. 

Han udbrød derfor i heftige Yttringer imod Hoffet, Minis 
ſteren og den bekjendte Mad, Maintenon, og føgte om fin 
Afifeed, da han ved Flugten var undgaaet Fængiel. Om— 
endæjønt han nu fom Meeneder erklæredes at have forbrudt 
fin Ære, fine Bærdigheder og fine Godſer endog fit Liv , 
gjorde dette dog ei fynderligt Indtryk paa ham. Han le⸗ 
vede ved adſtillige tydſte Hoffer, og, da hans Caffe var 
tom føgte han keiſerlig Tieneſte. Ved Hjelp af den Éeis 
ferlige Gefandt iKom Tunetti (fiden Marquis af Prie) og 
hans Velynder, den berømte. Prinds Eugen, faae han 
jit Onſte opfyldt og blev i Aaret 1706 anfat fom Gener 
ralmajor , fægtede under Eugen mod ſit Fæbreneland, 
frængte 1708 ind i Kirkeſtaten og befæftede Commacchio. 

. Ved den tilRaftadt fluttede Fred blev den mod Bonneval 
jom Landsforræder begyndte Proces nedlagt og Tilbage— 
givelfen af hans Godfer bevilgedes ham, beg kunde han ei 
faae dem tilbage fra fin Broder fom befad dem og med 
hvem han farte en lang Proces derom. 3 den nye udbruds 
te Krig mod Tyrkerne var Bonneval, fom nylig før var 
udnævnt til Feldtmarſchal-Lieutenant, met, bivaanede det 
blodige Slag ved Peterwardein (ste Aug: 1716) med ftor 
Tapperhed, deeltog fiden i Erobringen af Temeswar og be— 
gav fig medens hans Regiment laae i Vinterquarteer til 
Wien. Siden gik han til Paris, hvor man modtog ham 
med megen Agtelfe, va her ægtede han en franſt Froken, 
ſom han bog fnart forlod og aldrig faae mere, omendſtjent 
han anvifte hende.en ftandsmæsfig Underholdning af fine 
Jadkomſter og vedligeholdt Brevvexling med hende. . Der: 
paa gif han igjen med Cugen til Ungarn og erholdt efter 
Slaget ved Beigrad og Feſtningens Overgivelfe 50000 Daler 
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fdet der gjorde rige Bytte, Efter Freden i Paſſarowitz 
21 Juli 1718) erholdt WBonneval en Hofiriggraadbsplané i 
Wien; men verfiudighed, Sandſelighed og kyſt til Spot 
og. den tiltagne Frihed at blante fig i Cugens hustige Ans 
liggender, var Aarſag fat denne for at fjerne ham fif ham. 
udnævnt til Generals Keldts Tøimefter i Nederlandene. 
Bonneval reifte vel til Bråffel for at tiltræde fin Plads, 
men var fuld af Hevngierrighed mob Gugen. Han yttres 
de den derveb, at ban. fendte bypøige Klager til Wien 
øver den før nævnte Marquis af Prie, Eugens Ying, 
fom dengang var Underſtatholder i Mederlanudene. Mars 
quien flagede igjen over ham og fil Befaling af bemægtige 
fig hans Perſon og lade ham fætte paa Citadellet i Antwer—⸗ 
pen. Derpaa ffulde ban til Mien oq gjøre Reanfkad: men 
han gif imod Befalingen forſt over Haag, hvor han blev 
næften en Maaned, correſponderte med Frankerig oa holdt 
Omgang med den fpanffe og franfe GSeſandt. Alt dette 
erfarede man i Wien, og Følgen var, at Bonneval, da 
han endelig tiltraadte fin Reife derhen, blev bragt ſom 
Fange til Slottet Sp miberg ved Brinn; man anlagde 
Proceé imod ham, Hofkrigsra adet dømte ham fra Livet , 
vilken Dom Keiferen forvandlede til cet Aars Kængfel paa 
pielberg. Efter bette Aars Forløb. blev han bragt over 

Turolgrændfen med det Forbud aldrig mere at fætte fin 
Fod paa tydſt Grund, . Han gif til Venedig, og hvor mee 
get han indſtrenkede fig, var han bog nær ved virkelig Mans 
gel, da en Verel af 5000 Gylden — formobentlia fra Gus 
gen — reddede ham. Efterat han forgieves havde føgt ves 
netianſt og rusſiſt Tjeneſte, tilbod ban Porten famme, ,og 
git efter et næften toaaript Ophold i Venedig til Gonftans 
tinopel. Da Rygtet om hans Tapperbed og Fortællingen 
om hvor menneſtetjerlig han havde behandlet de fangne 

Tytker git foran ham , modtog mar ham meget gunſtigt. 
For at kunne faaeAudieng dos Gtorfuitanen antea han ben 
mubuamedanfe Religion, ſik Underviigning af Mufti, lod 
fig omſtjere og fik Navn af Achmet Paſchas bang 
aarlige Indkomſt beløb fig til 12000 Daler. Kjed af det 
ledige Liv føgte han om af blive Commandant i en tyrkifk 
KFæftning i Servienz men Storvefiren hindrede det, og forſt 
efter hang Død blev han'anfat fom Chef ved Bombardererne 
og arbeidede ber paa at forbedre det tyrkiſteArtillerie. Hers 
til indffræntedes hans Virkſomhed formedelft de mægtige 
Paſchaers Misundelfe, Cultanens Ubeftemthed og de tyrki⸗ 
ſke Troppers Uiyſt til europerſt Difciplin. Imidlertid nød 
ban gandſte fin Stillings Behageligheder og døbe Natten 
mellem den 23 og 24 Marté 1747 1 en Alder af 76 Aar. 

 Bononifte fee n, en Steenart, ſom beſtaaet 
af Tungſpat og lidet Leer og findes i Egnen af Bologna i 
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Italien. En Skomager der ved Ravn Caſcariolo, 
fom beſtjeftigede ſig meget med Guldmagerie, opdagede 
ved denne Steen den Egenſkab, af den lyſer i Mørket, naar 
den en tidlang har ligget i Solen. Fortrinligt frærft lyz 
fer den, naarman har ftødt den fiin, gijennemæltet den 
med Linolie og calcineret den. Tungſpat gjør, naar man 
har calcineret den, famme BirÉning. : 

Bonger kaldes af Curopæerne Præfterne ved den i 
det øftlige Afien, ifæri China, Birma, Tunkin, Cochin: 
china og Japan, udbredede Fos Religion, Da diſſe Præfter 
leve tilfammen ugifte i Kloftre, have de megen Lighed med 
Munkene i den chriftne Kirke; ogſaa ſtemmer deres hier— 
archiſte Syſtem og deres Gultur i Meget overeens med den 
catholſte. Dedjøre Bod og dede for Folkets Synder, ber 
ti tager Del i deres Gudstjenefte og derfor ved Foræringer 
og Almiſſer beføytte dem mod Mangel.  Benginderne 
Eunne gandfÉe ſammenlignes med de chriſtne Nonner, da 
Fos Retigion ei taale Præftinder, , men vel en- Forening af 
fromme Jemfruer og Enter til Klofterløfter og hellige Ans 
daglsovelſer. 

Bootes ogſaa Faldet Arktophylax. Fabe—⸗ 
len fortæller at Philomelſtus, Ceres's og Jaſions Søn, 
af fin Broder Plutus berøvet alle fine Eiendomme, ſaae 
fig nød" til at tage fin Tilflugt til nye Opfindelfer'og fors 
færdigede P.ougen, for hvilken han ſpendte to Tyre dyrs 
fede Aaerne og faaledes ernærede fig. For at belønne ham 
fatte Ceres ham tilligemed Plougen og Tyrene paa Himme— 
len fom et Stjernebillede under Navnet Bootes. Det fins 
des i den nordlige Halvkugle bag ved den ftore Bjørn, 
Den vigtigfte Stjerne i dette Stjernebillede er Arcturus. 

Bora (Catharina) Luthers Huſtrue, blev fom vi 
kunne fee af en lille Sølvmynt, Luther lod flaae til hendes 
Minde, født den 29 Fan. 1499 og var altfaa 15 Aar yngre 
end Luther. QVWi kjende ei hendesFodeſtad, om hendes For— 
ældre vide vi kun faa meget, at hendes Moder, ved Navn 
Anna nedſtammede fra en af Tydſtlands ældfte adelige Fa—⸗ 
milier (von Haugwitz). Da Forældrene ei vare bemidlede, 
fom Luther felv og ſamtidige Stribentere bevidne, faa var 
dette formodentlig Grunden hvorfor Datteren endnumeget 
ung blev optagen i det adelige Frokenkloſter Nimtſchen ei 
langt fra Grimma ved Mulde. Omendſtjoent Catharina i 
Forſtningen var meget ivrig i fin Andagt, varede det et 
længe, før hun ſaavelſom flere Nonner, ſandſynligviis op— 
muntrede ellet dog beſtyrkede heri ved Luthers Lære, ne 
de at befries fra Kloſtret. Catharina henvendte fig derfor 
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tilligemed 8 andre Monnér til fine Forældre og Beſſagtede 
og bab bem indſtendig, af man vilde befrie dem, ta de ef 
kunde — at leve i Klofteret. Da hendes Forlangende 
formelig blev afflåget og man, ſom ſtor Synderinde, vilte 
overlade hende til fin egen ØEjebne, henvendte hun fig 
fandfynligviis umiddelbar til Luther ſeiv. Denne erflæs 
rede ſiden offentlig at biffe -arme Sjeles Forløsaing fra 
umenneſteligt Tyrannieé Fængfler var bevirket ved * 
Luther fit derpaa i Stilhed en Borger i Torgau ved Ravn 
Leonhard Soppe tilligemed nogle andre Borgere overtalt 
til at paatage fig de 9 Nonners Befrielſe. Dette ſteete 
ben 4*e Apr. 1523. Af de nærmere Omftænbigheder ved 
denne Bortforelle vide vi Fun ſaameget, at man efterRogle 
bretkedeKloſterporten, efter Andre at Koppe ſteeg over Har 

vemuren og hjalp de 9 Frokener over. Koppe bragte dem , 
fom der ſtager 1 en torgauſt Krønike, „ſom Sitdetender,“ 
forft til Torgau, hvorfra de den 7de Apr. anfom til Wit⸗ 
tenberg. Lucher gjorde fig nu af Umag for at forførge 
bem ftanbsmæsgfigt. pan tilftod i et Brev til Koppe, fom 
blev befjendtgjort, at han var den førfte Xarfag til deres 
Befrielfe; og førev tilde 9 Jomfruers Forældre for at bevæs 
ge dem tiligjen at modtage deres Børn. Følgen heraf vides 
itte. Nogle af dem bleve optagne i wittenbergſte Borges 
reg Huus, andre, fom ei vare for gamle, ſogte Luther åt 
gifte. Tathgring opholdt fig hos Borgemeſter Philip 
Reichenbach i al Stilhed. Luther føgte forſt at gifte bende 
med en Hieronymus BWaumgårtner fra Ruͤrnberg og fos 
reflog bende fiten Docter Glaz. Bed denne Leilig⸗ 
hed ſvarede hun, at hun vel vilde ægte Luther, bvig ban 
var tilbeielig dertil, men ci Slaz. Uagtet Lutber nogen 

Sid anfaae Catharinag for ftolt, forandrede ban fiden fin 
Mening om hende og ægtede hende i fit 42 Aar, hvoraf 
mange af hans Tilhængere toge Forargelfe ; og der unbres 
dedes ufordeciagtige Rygter angaaende bette Ægteffab. 
Man foregav bun var fvanger ved Brylluppet og fom ned 
med et Barn 14 Dage efter. Videre udſpredede man, at 
be ei levede i den bedſte huslige Fred ; det ſynes rigtig nok 
ſom Luther ei til alle Tider var tilfrede med hende... Man 
beſtylder hende for at hun overfaae andre Koner, fordi 
hun haode en faa beromt Mand; nogle bebreide bende 
Gjerrighed , andre Odſelhed. Luthers Formucsomftæns 
digheder ved hans Dod ſynes at tale for hendes Hzusbole 
berffhed; thi han efterlod, uagtet han havde fem Bern 
og holdt meget af ef godt Bord og ſelſtabelig Omgang, for» 
uden to Huſe og en Dave i Wiltenberg, to ſmaae Ciendem» 
me, fom man intetſteds feer af være ham forærede Intet 
vifer tydeligere Lutſere Tilfredshed med fin Kone end fang 
Teftament, hvori han indfætter hende til Enearving af al 
fin Giendom, faa længe hun blev ugift, ferdi fun altid 
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havde været ham en from, troe og ærlig Guſtrue og født 
og opdraget ham 5 Børn. Da den ſchmalkaldiſtke Krig uds 
brød 1547 efter Luthers Død, Ghurfyrft Johan Frederik 
blev tagen ti! Fange og Wittenbers indtaget af Carl 5te 
ſaae Catharina fig nødt til at begive fig til Leipzig, hvor 
hun befandt fig i maadelige Omſtendigheder, ag maatte 
tage Koftajengere for at kune leve. Siden vendte hun til⸗ 
bage til Wittenberg og levede der kummerlig til 1552, da ” 
Peſten udbrød. Hun vilde begive fig til Torgau, men paa 
Veien b'eve Heftene ſtye og for at redde fig og fine Bern af 
den øienfynlige Fare, fprang hun af men faldt. ten Banpøl 
og ankom fyg til Torgau, faldt i en Tering hvoraf hun bøde 
den 20de Dec. 1552. Man feer endnu hendes Ligffeen £ 
Kirken i Torgau: humer dervag udbhuggen i Legemsftørrels 
fe og holter en opſſagen Bog i Haanden, Ved Hovedet 
ved hendes højre Site findes Luthers og ved venſtre Side 
hendes eget adelige Vaaben. 

Bor deaur eller Bourdeaux, Hovedſtaden f' den 
gamle Provinds Guyenne, nu i Dep. Gironde ved Floden 
Garonne, ereen af de ftørfte og ſtjonneſte Handelsſteder 
i Frankerig meden Havn, der. fejenter et overmaade ſtjent 
Syn. Her er Hovedoplagsſtedet for de Vine der føres til 
Udlandet. Staden leed meget under Revslutionen og har 
nu omtrent 100000 Indb. Det herværende Skueſpil— 
Huus er maafÉee det ftørfte af alle nyere Theatre, I Bar: 
foder-Kirken feer man Montaignes Gravminde; man finder 
ogſaa £evninger af romerffe Oldſager i Bordeaux. J 
Nabolauget ligger Slottet dela Brede, hvor Montesquieu 
levede og døde, 

Boreas, Gud for Nordvinden, afbildes med Vin: 
ger, der ſaavelſom Haaret og Skjegget vare fulde af Snee— 
flokke, iftedet for Fødder havde han en Slangehale, med 
hvilke han kaſtede Stovſtyer i Veiret. De Foifeflag, fom 
boede paa den anden Side Thracien kaldtes Hyperbo— 
ræer, Boreas var en Søn af Aftreus og Aurora. Da 
Apollo og hans Moling, Hyacinthus, kappedes i Steens 
kaſten, ſtyrede Boreas, fom var misundelig, Stenen faas 
ledes, at den traf Ynglingen i Hovedet faa han døde deraf, 
Med Orythia, Crechteus's Datter fra Athenen, fom han 
havde røvet, avlede han Cleopatra og Chione, Calais og 
Zetes, hvilken ſidſte bivaanede Argonautertoget. 

Borgere kaldes i vidtløftig-Forftand alle de Perſo— 
neri en Stat, fom have forenet fig med hveransre til fæle 
leds Sikkerhed sg Overholdelſe af deres Rettigheder. 
Hvert eukelt Medlem af det borgerlige Gelffab er en borger— 
lig underſaat, men det Hele ikke. Dette Selſtab bar Ret 



469 

at fremme Alles Govedøiemebd paa bet Fuldkomneſte veb fin 
Willie og Kraft, hvilken befraaer af alle enkelte Medlems 
mers Billig og Kraft tilfammen; det har borgerlig Grunde 
magt. Gives der et Overhoved for dette Seiſtab, faa fors 
dalter ſamme Ørundmagten i det hele Seiſtabs Mavn. 
Hovedhenſigten af det borgerlige Selſtab er derfor, at 
vert Medlem beri finder den fuldfomnefte Sarantie af als 
e fine Menneſterettigheder og NRydelſen af ſamme. Om 
Borgerſtanden fee Stander. 

Borgerkrone var bog Romerne ben heieſte mis 
lifære Belønning, ſom tildeeltegk ben, der havde reddet en 
Borger Livet. Den havde den Indſtrift: Ob civem ferva- 
tum, og varajort af Egelov. "Den Reddede overralte Kro» 
nen paa Anførerené Befaling til den, ſom havde reddet 
ham, hvilfen han ſiden maatte- ære fom en Faber. Under 
SKerferne blev den fun uddeelt af bem, Den dermed Pryde—⸗ 
de bar den ved Skueſpillene og fad nærmeft ved Senatet. 
Wed hans Indtrædelfe ſtod hele Forſamlingen op til Tegn 
paa voiagtelſe. Senatet tilſted Auguſt fom et ſardelee 
Hæderstegn, at ber paa Spibſen af bang Huus opfilledes 
en Borgerkrone mellem to Laurberblade til et Tean, at 
ban var Borgernes Beſtytter og Fiendernes Overvinder. 
Samme Ære vederfaredes ogfaa Claudius, 

Borgerſkoler ere SÉoler for Børn af Borger» 
ſtanden, hvori de ſtulle erholde ben Dannelſe, ſom fvarer 
fil deres Fremtids Beſtemmelſe. Der giveg Borgerſtoler 
afet højere og lavere Slags. I be forſte dannes Barnet 
eller Ynglingen til en højere Plabs i det borgerlige Self ab 
uden dog at bibringes egentlig lærde Kundffaber. De las 
vere indſtranke fig til de uundværligfte Kundſtaber f. Er. 
Skrivning, Regning og kesning. 3I Glutningen af forris 
ge og i Begundelfen af dette Xarhundred er ber, arbeidet 
meget for Boraerffolernes Forbebring. I Ipoſttand ops 
ftod Mend, hvis Iver bragte Underviisningens vigtige 
Gag for Fyrfternes Øren. En Mængde nye Opdragelfess 
anftalter indrettedes under forfjellige Bengvnelſer ſom 
Nealscg Normalffoler, Pbilanthropi—⸗ 
ner, Inſtituter 2. 

Borgfred betegnede i de gamle Riddertider 1) 
den Egn omfting en Borg, vel og undertiden et heelt Rete— 
biftrilt, bvor den offentligt Fred ei maatte forfyrres; dere 
næft var det 2) et Fordrag eller Forbindelſe mellem viſſe 
Familier til en Borgs eller dens Omegns Gifferbet ; 3) 
forftob man og derved ben offentlige Sikkerhed, ſom tilfom 
fyrftelige Borge eller Reſidenſer. , 
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Borggreve (Burggreve) kaldtes den, ſom Cieren 
af en Borg udnævnte fil Høvding i ſamme, faaledes at 
han fkulde have Opfigt over den og over Befætningen og 
beftyre Retten famt modtage Indkomſterne. J Middelal- 
deren vare der mange flige Borgarever, hvis Efterkomme— 
Te tildeels bave beholdt denne Fitel. Da Borg fordum 
ogſaag betydede en Stad ; faa varen Borggreve ogſaa en 
Ovrighedsperſon, ſom havde Opſigt over Maal og Bægt og 
Levnetsmidlernes Priſer. ø 

Borghefe, en romerſk Familie, fom nedſtammer 
fra Siena. J denne Republik beflædede den fra Midten 
af det 15te Aarhundred betydeligeEmbeder. Pave Paul ste, 
der hørte til denne Slægt og i Aaret 1605 befteg Paveſto— 
len, overøfte fine Nepoter med Anſeelſe og Rigdom, ſaavidt 
han formaaede. Han udnævntei Aaret 1607 fin Broder 
Franceſco Borgheſe til Anfører for Tropperne, fom han 
for af holde over de pavelige Rettigheder ſendte imod Ves 
nedig z han- overlod Fyrſtendommet Sulmone til "Mars 
co Antonio Borgheſe, en Sen af hans Broder Gips 
vanni Battiſta, ſikkrede ham en Indkomſt af 200000 Daler 
og ſtaffede ham Titel af ſpanſt Grand, En anden af fin 
Familie Scipione Caffarelli gjorde han fil Cardinal og lod 
ham antage Navnet Borghefe. Fra Marco Antonio ned— 
ſtammer den rige og mægtige.Familie, hvortil Fyrſt Ca— 
millo Borgheſe hører. pan er født 1725, tjente 
negen Tid ved de franffe Armeer og efter at have givet 
Proverpaa fin Hengivenhed for de Franſtes Gag, "ifær for 
Generalen: Bonaparte, kom han til Paris og giftede fig 
1803 med Napoleons Søfter Pauline, Enke efter General 
Leclerc. 1804 blev han franſt Prinds og Ridder af Wres⸗ 
Legionen, Ved Udbrudet af Krigen mod Oſterrig blev han 
Eſcadronschef ved den keiſerlige Garde: Efter Freden i 
Presburg tildeelte Napoleon fin Seſter Fyrſtendommet 
Guaftallas ſiden blev han Generalgouvernor i Depp. paa 
hiin Side Alperne og lever nu efter Napoleons Fald i Stas 
lien ſom Privatmand. 

Borgheſe (Villa) den Fyrſt Borgheſe tilhørende 
Fjønne Villa nær ved Rom er fornemmelig berømt af fin 
herlige Kunſtſamling, hvori fandtes den borghefiffe 
Fægter, den i Saluſts Have fundne Hermaphrosit, 
Silens Billedſtotte, den døendeSeneca, Amor og 
Pſycherc. 

Borgia (Cæfar), anden Søn af Pave Alexander 
ben 6te og en romerſt Dame Vanozza. Paaen Zid, da 
Troløshed, Immoralitet og politifte Forbrydelfer bleve 
begangne uden Skye, bragte han. Uretfærdighed til et 
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Syſtem og brev fin Frekhed og Troføshed til en hidtil us 
Fjendt Grad, Andre Fyrffer have udgydet mere Blød , 
øvet ſtrekkeligere Gevn, paalagt grufommere Straffe, 
dog er intet Navn brendemerket med fiørre Infamie. 

… Dvert andet Uhyre lod fig henrive af Lidenſtab, hos Bors 
gia var alt betenkſomt Sverleg. Da hans Fader var blee 
ven Pave 1492 gjorde han ham til Cardinal. For fin ælde 
fte Søn havde han af Kongen i Spanien faaet Hertuge 
dommet Gandia, den yngfte Gotfred havde han giftet med 
en naturlig Datter af Hertug Alfons af Calabrien; deres 
Søfter Lucretia, ſom alerede havde været gift og var ſtildt 
fra fin Mand, ægtede Johan Sforza, Herre af Pefaro; en 
Broderſon af Paven, Johan Borgia blev Gartinal, og 
hele Userandere Familie kom til. Ære og Magt. . Imid— 
lertiid erobrede Carl ben 8de af Frankerig en Deel af Ita— 
lien og drog ind i Rom, Alexander maarte underhandle 
med ham og gav Gæfar Borgia ril Gidfel for fine Løfter, 
men han undveeg inden fort Tid af Kongens Leier. Alers 
ander overlod 1497 fin ældfte Sen Hertugdømmet Benes 
vent tilligemed Grevifaberne Terracina' og Ponte Corvo, 
Cæfar blev misundelig herover og, ba Hertugen af Gandia 
8 Dage efter Inveftituren myrdedes og kaſtedes i Tiberen, 
anklagede den offentlige Mening GCæfar for Brodermord. 
Hans Fader fynes ei at have havt nogen Mistanfez ban 
tillod ham at opofre fig Krigsſtanden og fendte ham det føle - 
gende Aar til Frahkerig for at overbringe Ludvig 12te 
den forlangte Diſpenſationsbulle. Ludvig modtog Pas 
vens Alliance med Jver. Han belønnede Borgia for 
den Villighed, Faderen havde viift ham, gav ham Hertugs 
dømmer Valentinois, en £Livvagt af 100 Mand og aarlig 
20000 Livres, og lovede ham Underftøttelfe ved de Crobrins 
ger i Italien, hvortil han alerede gjorde Udkaſt. an æge 
tede 1449 en Datter af Kong Johan af Navarra og fulgte 
Ludvig 12te til Italien. Forſt foretog ban fig Erobringen 
af Romagna uden at føge det mindfte Paaſtud for dehne 
Uretferdighed, forjagede Landets retmæsfige Befiddere , 
lod dem tildeels meenmederfØviis myrde og lod fig Izor af fin 
Fader udnævne til Hertug af Romagna. Samme Aar fras 
toga han Jacob af Appiano Fyrftendemmet Piombino; han 
forføgte ogfaa, ſtjont forgjeves, at gjøre fig til Hertug af 
Bologna og Florents. Følgende Aar forfyndte han, at" 
han vilde angribe Camerino og fordrede dertil Soldater og 
Skyts af Guidobald af Montefeltro, Hertug af Urbino, 
Af Lydighed mod den hellige Stol fendte denne hvad ban 
fortangde , og Borgia bemægtigede fig derfor hang hele 
Hertugdomme. Camerino blev derpaa indtaget med 
Storm og Julius af Varano, Stadens Herre, tilligemed 
begge hans Sønner bleve qvalte paa Borgias Befaling. 
Denne Skjebne tilberedede han afe bem, han røvede fra3 
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Han ſparede hverken Meened eller Forbrydelſer for at ſtyr⸗ 
te dem. Han forfulgte dem med Gift og Snigmord. En— 

delig blev Ludvig 12te kied af at underſtotte dette Uhyrei 
fine Erobringer og traf fineiTropper tilbage. Borgia gi 
ftrar til Mailand'til Kongen, bevifte ham, at deres For— 
dele vare nøie forbundne og fif et nyt Hjelpecorps af ham. 
Imidlertid havde alle de fmaae Fyrfter forenet fig og ſam⸗— 
let Soldater for at forfvare deres Exiſtens; men Gæfar 
Borgia forſtod deels at fætte dem i Skrok ved 3000Schmeite 
zere, ſom han Faldte til JItalien, deels at vinde dem ved 
fordeelagtige Tilbud. Saaledes adſplittede han deres 
Forbindelſe, bemægtiaede fig deres Lande og faae ingen 
Sindring Tænger i, af fin Fader af udnævnes til Konge af 
Romagna, Mark og Umbrien da Alexander 6te døde 1503. 
Cæfar Borgia faldt tillige ten heftig Sygdom paa en Tid 
"ba hans hele Virkſomhed og Uandsnærværelfe var-nødvens 
dig. Vel forftob han at bemægtige fig fin Faders Skatte, 
forſamlede fine Tropper i Rom og forbandt fig endnu noie— 
re med Frankerig, men allevegne fremſtode Fiender imod 
ham. Pius 3 dode efter 26 Dage og nu faldt Valget paa 
Quliué 2den, Borgias bittrefte Fiende. Orſini havde 
imidlertid flaget Borgias Tropper, Venetianerne trængte 
ind i Romagna og kaldte Folkene til Opftand i deres rets 
mæsfige Herrers Navn. Borgia ftedfe fyg, var flygret fil 
Engelsburg og fjøbte endelig fin Frihed ved at rømme alle 
de fafte Slotte, han endnu havde beſat.  Gonfalvo af 
Cordova, fom han ſogte Tilflugt hes, lovede vel af lade 
Ham reife til Franferig, men ſendte ham fangen til Spas 
mien, hvor han maatte fidde fo. Xar- paa Slottet Medina 

del Campo. Herfra flygtede han endelig til fin Svoger, 
Kongen af Navarra, drog med denne i Krig mod Caftilias 

nerne og blevdræbt den rate Marts 1507 ved et Skud fra 
Glottet Biana, hvor man begravede ham uden nogen Hæs 
dersbeviisning. Forreften var Cæfar Borgia maadehol⸗ 
Sen, elſtede og beſtyttede Videnffaberne, gjorde endog 
Vers, og beſad en ſaadan Veltalenhed, at han endog fore 

førte dem, der meeft vilde tage fig i vare for ham. 

Borneo, den ftørfte af Gundaøerne i det indiſte 
Hav, ligger mellem 2" S. og 9? N. B. altſaa gandſke i det 
hede Zone. Den er een af Aſiens ftørfte Øer , men formes 

delſt Indbyggernes Vildhed kun lidet bekjendt Dens Flade— 
jadhold regnes til 142500) Mile og Indb, Antal til 5 Mill. 
Spenindeholder flere Kongeriger, hvoraf de befjendtefte ere: 
7) Kongen af Borneos Diſtriktz 2) Kongeriget Sambes; 
3) Kongeriget Hermatha; 4) Riget Sukkadana, 5) det 
lille Kongerige Landa; 6) Kongeriget Benjermaſſin; 7) 

hvad der-tilhører Sultanen af Suluh. J dette Rige eie 

Engellenderne nogle Diſtrikter. I Begyndelfen indbefats 
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tede Riget, Borneo hele. Pen tilligemed Yolo (Suluh) Mins 
danao og mange af de nærliggende philippinfe Øer og re: 
gjeredes af Fyrſter, der rimeligviis vare af chineſiſt Hers 
komſt og havde nedſat fig her ved Chinas Erobring. af Mos , 
golerne (1269-1279). Aar 1527 fom Portugiferne - tig 
Borneo, men førft 690 furde de nedfætte fig i Benjermas— 
fir. polænderne fatte fig 1604 faft i Sukkanada. Engel— 
lænderne,. fom forſogte det famme i Benjermasſin 1702, 
bieve igjen fordrevne derfra 1711 og gjorde, et nyt Fårføg 
1774. Borneo er deels befolket af de oprindelige Indb. , 
deels afFremmede. Negrillus eler Ygaloter fynes at være 
ber ældfte Stammefolke de leve af Jagt og Frugter, Ei— 
dahanerne (Jdaer, Bjajer, Dajakker) fandfynlig af indie 
Oprindelſe beboe Nordſpidſen. Badfchuerne et Folk, der 
ligner det forrige, boe ved Floberneg Mundinger og leve af 
Fiſtefangſt. Is ams ved de fydlige Flodmundinger ere 
Muhamedaner, ſmaͤge, ſortegule og dovne ; bog udmærke 
bandt dem Buggieferne ſig ved Arbeider iGuld, Sølv og 
Zræe, Chineſerne boe omkring Staden Borneo, de faa 
Hollændere i deres Diſtrikter og Plantninger paa Syds og 
Veſtſiden. I det Indre af dette lidet bekjendte Land er et 
meget høit vidtloftigt Chryſtalbjerg, ved hvig Fod findes 
eu ftor Indføe fra hvilfen alle Floder udſpringe. Kyſterne 
ere la>e, moradſige og udſatte for aarlige Overfvømmelfer; 
Den fore Hede formildes ved de fjølige Søvinde, den 
hyppige Regn. og den næften beftandige Jevndøgn, Man 
Fjender fun fo Aarstider, den tørre og Regntiden; ei fjer: 
den indtræffer heftige Storme og Tordenveir. Produftere 
ne ere Gu'd, Jern, Kobber, Tin, Diamanter, Sutter , 
Peber, Cancel, Rjiis, Benzoe, Sydfrugter, Ingefær, 
Bomuld, Bambusrør, Spanſtror, Sago, den bedfte Cams 
pher, indiffe Fuglereder af det bedſte Slags, Bezoar, 
Vor Orang-Outang, ſtore Skildpadder, Slanger, Per⸗ 
ler ꝛc. 

Borodino, en Landsbye i Goudernementet Mos 
ſtau, 12 Werfter fra Staden Moſaiſt, og bekjendt af en Træ fz 
ning, fom den franffe Hovedarmee den 5te Sept. 1812 fever 
rede den rusfifte og hvilken fan betragtes fom Forberedelſe 
til Slaget ved Moſaiſt. De Franſte bleve ved denne Traf⸗— 
ning Herrer af Hoiene ved Borodino. » : 

Borromwæifie Øer ere to yndige, med ſtjsnne 
Bygninger forfynede Øer i hen ſydlige Déel af £ a g o⸗ 
maggiore i Italien, tilhørende ben grevelige Slægt 
Børromæi. De kaldesog Caninserne, formes 
delſt den Mængde Caniner, der findes. Den ene heder I- 
Sola bella, ben anden Isola magre, 
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Boryfthenes (nu Duiper) Cen af de ftørfte 
Floder i Europa, hvis Udfpring man i Pomponius Melas 
Tid ei kijendte. Ptolemæus, en anden berømt Geograph 
og Aſtronom 140 Aar efter Chr. fætfer tet paa Bjerget Bur 
dinas. Siden kaldte man Boryſthenes Danapris, hvoraf 
det nuværende Navn er kommet. * 

Bosnien, ef Kongerige, Tom i Forſtningen udgjor= 
- de Endeet af det ſtavoniſte Rige, men fiden fra 1127 var 

Ungarn underkaſtet. J Aaret 1359 underkaſtede den ſerviſte 
Konge Stephan fig det; men det blev efter hans Død igjen 
frit, hvorpaa Ban Twario Aar 1370 antog Køngetitelen, 
Fra 1401 vlev det Tyrkerne ſtatſtyldigt og fra 1463 en fyr= 
kiſt Provinds. Dette Land, fom ligger mellem Unna, 
Eau og Drino og tilligemed Herzegowina, tyrkiſt Dal: 
matienog Croatien udgjør Pafchaliter Trawnick eller Bos— 
nien, indbefatter 700 Qvadratmile med 760000 Menneſter, 
ſom befjende fig til den greſke Religion og ere meget kriger— 
ſte. Landet er rigt paa Jern: og Sølvbjergværter og har 
anfeelig Qvægavl; den bosniſte Uld er ſtjon og ligner næ- 
ſten den ſpanſte. Hovedſtaden heder Borna Serai, den hår 
et Citadel og betydelige Vaabenfabriker. Pafcharns Reſi— 
dens er Trawnik, en anfeelig og-befæftet Handelsſtad med 
12000 Indb, åg 

Boſporus. Dette Navn gavman ferſt Strædet , 
fom forbinder der forte Hav med Propontis (Mar bi Mars 
mora) enten fordi den til enKo forvundtede Fo ſatte berober 
eller fordi Vandet er faa fmalt, at en Ore. mageligt lan 
ſpomme derover, Siden, da man ogfaa benævnebde audre 
Etræder ſaaledes, kaldte man dette Boſporus thracicus. 
Paa Midten af dette Stræde flog Darius en Skibsbroe, da 
han. vilde drage imod Scytherne. Her er det fun fem Sta—⸗ 
dier bredt. — Boſporus cimmercus kaldte de 
Gamle det Strede, fom forener det forte og aſovſte Hav els 
ler Palus Meotis. Nu falder man dette Stræde Bocca di 
St. Giovanni eller Eſtretta di Caffa, Navne,” fom de her 
handlende Italiener tillagde det, Desuden- førte i Old— 
tiden ogfaa et Rige, Navnet Boſporus, af Strædet, 
hvorved det laane. 3 Panticapæum, (nu Giertſh) 
en miliſiſt Colonie pan den tauriſte Halvoe, oprettede Ars 
chæanaktiderne dette Rige 479 før Chr. og regjerede til 
437. Spartacus var den førfteKonge: Under hans Cftets 
fotger Sathrus blev Riget paa den afiatifte Kyſt udvidet , 
og hans Gøn Leucon bragte Theodoſia derril..392, ophjalp 
Handelen og gav fin Stamme Navn af Leuconider. Spar— 
tacus den 3die ſynes at have deelt Riget med fine Brødre og 
overladt Satyrus den aſiatiſte Deel. Leuconor (290) blev 
ſtatſtyldig til Schtherne 3; og denne Tribut blev fiden faa 
irpkkende, at. Pariſades ben fidfte af Leuconiderne foretrak 
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at underkaſte fig Mithridates Konge af-Pontug, ber overs 
vandt Scytherne1 16 og.fatte fin Søn til Konge i Boſporus. 
Denne dræbte fig ſelv, det ſamme gjorde fiden Mitbridat , 
hvorpaa Romerne gave Riget til hang anden Søn Pharna— 
ces, fom blev myrdet. Romerne befatte derpaa Töronen 
med forſtſellige Fyrſter, der udgave fig for Mithridates Ef— 
terfommere. Da denne Stamme var gandſte uddød 259, 
bemægtigede Sarmaterne fig Riget, hoilke igjen Cherſoni⸗— 
ternre berøvede det 344. i 

Boffere' (almindeligt, men urigtigt pouſſere) 
danne eller forferdige ophøiet Arbeid af Gips, Leer eller 
Vor. 

Boffuet (Jacques Benigned. Biffop af Meaur, 
var født i Dijon den 27 Sept. 1627, fan var 6 Aar gam— 
mel, da hang Fader nedſatte fig i Mes ſom Raad i det der 
oprettede Parlament og blev med fin Broder i Dijon.i Je— 
fuitercollegiet. Tilfældig fif ban fat paa en latinſt Bibel, 
hvis Lesning gjorde et dybt og uudfletteligt Indtryk øge 
ham. Daban var 15 Aar gammel ſendte Sans Forældre 
ham til Paris, hvor han beſogte Collegium Navarra, hvig 
Stormeſter Nicolag Gornet fattede en ſaadan Wndeft for 
ham, at han fandt Fornøjelfe i at uddanne Vnglingens 
Aand med den alvortige Velvillie fom er iftand til at inde 
gyde Hoiagtelſe og Kjerlighed. Under denne værdige Læs 
ver. ftuderede han med Iver Graſtk og den hellige Skrift og 
forbandt dermed Læsning af Oldtidens Mefterværfer og den 
carteſianſte Philofopbies Studium. 3 fit 160de Aar a flag⸗ 
de han alerede de meeſt glimrende Prøver paa fin Veltaälen⸗ 
"hed og erhvervede fig derved et udbredt Rygte. 1652 blev 
han Doctor af Sorbonne og begav fig uden at befumre fig 

” om andre glimrende Udfigter til Metz, hvor han blev Ea— 
nonicus. Her opbyggede han ved Ord og Exempel og fikaf 
Biffoppen Befaling at gjendrive den proteſtantiſte Præft 
Paul Ferrys Cathechismus, hvilfet han gjorde paa en faaz 
dan Maade, at felv hans Modſtandere maatte agte ham 
høit. Enkedronningen (Anna af Øfterrig) foranledigedes 
derved til af overdrage ham Proteftanternes Omvendelfe é 
Stiftet Mes. Herfor maatte han oftetil Paris, hver ban 
ved fine Prekener vakte det almindelige Onſte at nedfætte 

fig her z felv fyntes han at foretrekte fit Ophold i Mer. 
| 3661 faldte hiin Fyrftinde ham til Paris fom fin Sofpræft, 

Kongen, der ofte hørte ham. fandt faa megen Wehag i den 
unge Taler, at han lod lykonſte Faderen til en Søn, der 
vilde gjøre fit Navn udødeligt, "Hans Tale, da Marſchal 
Turenne gif over til den catholffe Religion ſtaffede ham 
Bifpebømmet i Condom. 1670 overdrog Kongen fam 
Dauphinens Opbragelfe, hvorpag han 1671 nedlagde fit bis 
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fkoppelige Embede, fordi han Holdt det for pligtſtridigt at 
beholde det, naar han ffulde være borte fra fin Meniabeds 
Ved denne Tid holdt han'en Ligtale over Madame, Hertuas 
inden af Orleans, fom døde pludſeligt i fine bloſtrende Aar. 
J denne fom i alle hans Ligtaler herffer ct ophøjet Slags 
Veltalenhed. Hang Ligtale over Cåndé anſees fom eft Mon— 
ſter i dette Slags. Den mandige Kraft ihansg Taler forftod 
han ogfad at anvendei hans Diſcours fur Phiftoire univer- 
felle til Prindfens Underviisning. Den Omhyggelighed, 
han anvendte paa dennes Opdragelfe, belønnedes ved Ud— 
nævnelfen til ferſte AUmoſenier i Dauphin: og Aaret efter 
36gt.til Siffop af Meaur ; 1697 erholdt han en Statsraad 
Værdighed og Aaret derpaa blev han forſte Almoſenier hos 
Dertuginden af Bourgogne, Hans Sæder og hans Troe 
våte lige ſtrenge. Xl! hans Tid var deelt mellem Gtudes 
ringer og Pligtopfyldelfe; Fun fjelden og faa Hieblikke til— 
Tod han fig Forfriſtning. De fidfte Aar af fit Liv ti bragte 
han i fin Menighed, "hvor han døde 1704. Hans Værter 
ere tryite flere Bange, De lærde Benetictiner af Congres 

tionen St. Maur have foranftaltet en fuldftindig Ud⸗ 
»gave af hans Verker. Hans Stiil er fuld af Energié, men 
ei uden Pletter. Hans latinffe Udtryk er haardt. Han 
var Cen af def franſke Akademies berømtefte Medlemmer. 

Boftanfchi, Havevogtere; ſaaledes kaldes Væg: 
terne i Sultanens Serail, hvis Forſtander heder Bor 
ftanfchiBafchi-og har Opfigt faavel øver det Ude 
vendige af Seraillet fom og over Seraillets Haver, Canas 
ler og de keiſerlige Lyftflotte, Han ledſager Sultanenpaa 
alle hans Spadſereture og har den Forret at bære Skjeg. 
J øvrigt ere Boftanfchi tillige Roertnægte og Sultanens 
hemmelige Skarprettere. 

Boſton, Hovedftaden i den amerikanſke Provinds 
Maſſachuſets, 427, 237 28'' N. B. 719, 4' 30“ V. L. ved 
Boſtonbugten paa en Halvøe, der ved Landtungen Boftons 
Reck hænger fammen med det fafte Land, er een af de ftørs 
fte og ſtjonneſte Stæder i den hele Friftat, og beſtager af 3 
Dele Nord- og Sydenden og Ny-Boſton. Den har 3000 Hus 
fe for det Mefte 3 Etager høie og forfynede med Tordenlede— 
re, 25000 Indbe, 17 Kirker, to offentlige latinjte Skoler, 
et Atademie for Videnſtaberne, et hiſtoriſt, et medicinſt 
Eelffab og et til Forulykkedes Redning, et Marineſelſtab, 
et Aſſecurance Contoir, en Stats: Bank, fer Bogtrykke— 
rier, Rum⸗o9gSukkerraffinaderier, Séildug, Tougværts, Ulde, 
Lærred, Hatte⸗, Potaſte-Fabriker, Kanon- og Klokkeſtobe⸗ 
rier, vigtig Handel, een, af de rummeligſte Havne i Norda— 
merika, der Fan modtage 500 ſtore Skibe, har et Fyrtaarn 
og beffyttes ved Fortet Wiliam pan en Øe, Her findes 
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omtrent go Labningéepladſer og Kaier. J Aaret 1790 Iså 

her 455 Skibe ind foruden 1200 omerikanſte Kyftfarere, Der 

var det den amerifanfte Opſtand fom. til Udbrud ved den 

daværende Gouvernør Ih. futfinfon og hang Raadgiper 

Aleranderidgederburnes faavelfom General Gages Opførfel. 

Øen iſte Juni 1774 blev Havnen fpærret og al Handel eg 

Fiſterie forbudet Indbyggerne. Efter mangehaaude Op⸗ 

trin faae de engelſte Tropper fig 1776 under General Howe 

nødte til af forlade Boſton. 

Botanit Kundſtab om VWlanterne, har fi den fenere 

Tid Gort ftore Fremſteidt, wagtet der endnu er overordent⸗ 

lig meget tilbage. Der opdages endnu ſtedſe nye Planter 
i Curopa, og hvor utallige” flere findes i de lidet befjendte 

Lande udenfor Guropa, hvoraf mange have en overordents 

lig ftæri Vegetation og en uhyre Mængde Planter, Man 

tan gjerne antage at vi kun kjende j Deel af Planterne, og 
naar be betiendtes Antal er omtrent 30000 vil maaſtee 
alle VWertarter beløbe fig til 90000. Vi kunne betragte 

Kundfab om Planterne fra fo Sider: førft fra den b iz 
ftorifte, for faavidt vi underſoge Værternes udvortes 

Kjendetegn og fra den phiteſophiſte, fom underføs 

ger Planternes Bygning og Forretninger. Urigtig har 
" man udelutfende kaldet den førfte Botanik, og den fidfte 

. Planternes Phyſit. Begge oplyfe hinanden, høre fammen 

og danne een Videnſtab, fom er faa meget behageligete fom 

ben griber ind i det daglige Liv, er vigtig for Læger, Phi⸗ 

loſopher, for Agerdyrkeren, Gartneren, -2c. — For enhver 
ber vil lære Botanik er bet nødvendigt at kjende Kunſtſpto⸗ 
get, hvilket dog forudfætter Kundſtab i det latinſte Sprog. 
Den anden Gjenftand for den hiſtoriſte Botanik er Planter» 

nes Beftemmelfe efter et vift antaget Princip Den utals 
lige Forſtjellighed i Planterigers Former lader fig umuligt 

fatte, naar man ei ordner dem i Grupper, ſamler de lige 
og adffiller de ulige. Lihné har betjent fig af Befrugtel⸗ 
ſesdelenes Forhold ſom øverfte Grundſatning for fit kunſtige 
Gyftem. Der fan vel gjøreg mange Indvendinger mod det 
lineiffe Syftem, men dets Vigtighed og Mytte vedvarer. 
Til Botanikens Studium hører Udvandringer for 
at opføge Planter (Botaniferen) og Gamling 
af tørrede Planter. Enſſaadan Saming femmer 
Hukommelſen til Hielp, ſikkrer Underſogelſerne ved Sam⸗ 
menligning og giver og til enhver Tid Foreſtilling om Ra⸗ 
turen, Den er hverken møifommelig eller foftbar. Man 
iagttage følgende Regler: Planterne maae være faa fuld» 
ftændige fom muligt med alle deres Dele nemlig Blomſter, 

Brygter og Rodblade. Man tager dem faa tørre ſom mue 
ligt, ei fugtige af Dug eller Regn. Man bringe dem hiem 
enten i en Blikkaſſe eler i et Futteral af Trakpapiit, der⸗ 
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paa lægges de imellem Zrækpapiir, betyngebe med Bræber 
og Stene paa et luftigt, tørt Sted, cller man lægger dem 
i Folianter, ſom man opſtiller et Bogſtab. Ere de mes 
get ſaftige, maae man førft lægge dem et Par Minuter i 
kogende Vand eller ftryge dem med et hedt Strygejern mel— 
lem Træfpapiir. Ere de fuldkommen førre lægger man dem 
i Ark af Skrivpapiir og opfØriver ve fyftematiffe Navne og 
Findeſtedet. En faadan Samling fan, naar. den paffes 
godt holde fig flere Menneffealdre, ”ja. man har Planteſam— 
linger, derere 200 Aar-og entnu kunne bruges. Blandt 
botaniffe Hjelpemidler ev den litterairiſte Aparrat vigtigſt. 
Intet Fag af mennefkelig Kundſkab fordrer et ſtorre og tofte 
barere Forraad af Bøger end Botaniken. De flefte Vær: 
Yer.i denne BidenfÉab ere koſtbare, da de maae være forſy— 
nede med Kobbere, hvis man ſtal bruge dem med Nytte. — 
planternes Phyſik harto Grundſtetter: XAnaz 
tomie og Chemie. Begge ere uundværlige, da de 
angive Betingelferne for Plantelivets Former. Men ins 
gen af dem maae forverles med Planternes egentlige Phy— 
fit, Denne udvikler Lovene for Liveteg de enkelte Deles 
Forretninger af højere Cirundfætninger, omendſtjont den 
maade tilftaae, ei uden hine fo Grundſtotter at kunne gjøre 
nogle Fremſtridt. Planternes Anatomie beftaaer i deres 
udvortes Bygnings Adſtillelſe og mikroſkopiſte Uunderſogel—⸗ 
ſe. Formedelft Delenes Fiinhed er et godt fammenfat Mis 
Eroffop uundværligt, Planterne have tre forſtjellige Slags 
indvortes Bygning, nemlig Celleform, Rorform 

og Strueform. Celleformen findes hos de meeſt ufulds 
fomne Planter og i Mosarterne, Den, findes forſt i den 

fpirende Plante, ,Den gjennemflætter fiden alle Detene og 

vifer fig paa Planternes grønne Overflade, noget forans 

dret, med egne Aabninger, fom fandfynlig modtager og til— 

bereder Luftſtoffet. Gandſte fimpel er Celleyevet i Træers 
meg Marv og grønne Bark; i den ſidſte findes og Canaler— 
né for de eiendomlige, harzige 'eller. melkagtige Safter i 
Planterne, Rorformen bejtaaer af de fineſte, Traade lig⸗ 

nede Rør, der ere tilfpidfede ved Enderne, ligge paa hin— 

anden og enten løbe parallel ved Siden af hverandre eller 
flætte fig i hverandre. De ere de egentlige Redſtaber, 
hvorigjennem Safterne ftige op, De udvifle fig alerete 

hos de lavere Planter, Mosarterne, og træffes altid i de 

høiere,. hvor Saftens Opſtigen ſtal befordres. Skruefor⸗ 

men er den fuldkomneſte og. ſynes at være Verktoiet, hvoraf 

Planternes Livskraft befjener fig for at udføre de høiere 

Forrétninger, De ere tomme for Gafter og indehols 

der blot Luft eler elaſtiſt Flydenhed. Det fynes efter 

nogle nyere Jagttagelſer, at diffe Former. gaae over i hins 

anden. Planternes Chemie lærer og Blandinger af de= 

res Beſtanddele. Dog maaece vi ftedfe erindre, af der er en 
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ſtor Forſtjel mellem levende og bøde Safter, hvilfe ſidſte 
Chemien fun giver fig af med, og derfor maae man være 
varfom i fine Slutninger, — Planternes egentlige Phyſik 
betragter dem fom levende og organiferede Legemer, der 

adſtille fig ved Blanding og Bygning fra be dyriſte Legemer 
uden at der gives fafte Grendſelinier mellem begge Riger. 
QVelvide vi at Planterne, fængflede til Jorden, og fun 
tildeels ftræbende imod Lyſet, ſtage lavere end Dyrene 3 
men vi fjende en Mængde Skabninger, om Hvile vi vans 
ſteligt kunne fige til hvilket Rige de henhore. Safternes 
Opſtigen, deres Affondring.2c. er ligeſaavel Virkninger af 
Liv fomPlanternes Sovn og MimoſernesSammenfalden ved 
Berørelfen, I be nyere Tider har mau forføgt Lyfeté og 
Varmens, Clectricitetens og Suurſtoffets Virkning paa 
Planterne nøiere. De virke deels chemiſt, men ogfaa dys 
namiff. For at kunne forberebe en Grundvold for Man— 
ternes Phyſik maae man beſtandig ſammenligne den dyri— 
ſte Natur og ifær de hidtil lidet iagttagne Zoophyters 
med Planterne. Gom litterairt Hjelpemiddel i dette vigs 
tige Fag fan man betragte Sprengels Værft om 
Planternes Bygning og Natur fom bet 
fuldſtendigſte. — Af Botanikens Hoveddele ér ben philos 
fophiffe den ældfte, Før de aræffe Philoſopher tænkte paa 
at adftille Planternes Glægter og Arter, underføgte de Los 
vene for deres Liv, deres Forffjel fra Dyrene og deres 
Bugning, ſaavidt dette kunde ſtee med bet blotte Lie. 
Theophraft fra Epheſus er Skaber af den philofo= 
phiſte Botanik, fom han bearbeidede efter en ſtor og eiens 
domlig Plan. Han fandt ingen Øfterfølger før i de nyeſte 
Tider. Hans Efterfølgere, ifær Alexandrinerne, ſom havs 
de den bedfte Leilighed hertil, forfømte dette Studium fam 
meget, at de i bet Hoieſte lærte at fjende Læge: og Gifte 
planterne, men ufuldftændigt og uden mindſte Tante om 
fyftematif Orden. Af deres Skrifter og fine egne Bemærks 
ninger fammenfatte Diofcorides fra AXnagzarba é 
det forſte Aarhundred efter hr. et Verk, fom indeholder 
en feilfuld Beſtrivelſe af r2co Planter. Dette Værk overe 
fatspaa Syriſt, Arabiſt og barbariſt Latin, var i :5 Aar—⸗ 
hundreder den enefte Kilde til botaniffe Kundſtaber. De 
perſiſte og arabiffe Læger, tilføjede omtrent 200 Græferre 
ubetjendte Planter, faa bet hele Forraad af bekjendte 
Planter ved Videnſkabernes Gjenfodelſe var 1400. Tydſt— 
land har den Fortjenefte førft at have grundet den hiſtori— 
fe Botanik, Utilſtrekkeligheden af Dioſcoxides bragte 
adſtillige Tydffe paa den Beflutning at underføge Fædrenes 
landets Planter og afbilde bem i Treſnit. Gegner fate 
tede førft den Tanke, at Befrugtelſesdelene vare be væfente 
lige oglat man derefter maatte inddele — Denne 



430 2 2 

Folafe i det 165e Aarhundred Italieneren Pet, Mai 
thilous, Andr. Ceſalpinus, Proſper Als 
pini og Fabr. Columua Belgierne Dodone 
us Clufius og Lobelins og ſom Samler FranfÉs 

- manden. Dalechamy, Engellænderen (Herdrd, 
de Tydſke Foach, Camerarius, Taberne 
montanus og Joh. Bauchin, hvis. Broder et 
alene forøgede de befjendte Planters Antal, men føgte og 
at rette ven ved. vilkaarlige Zénævnelfer forvirrede: Syno— 
nymie. Diffe ere Botanikens Fædre, til hvis clasfikeBærs 
fer. man. maae ftige op, hvis man med Sikkerhed vil bes 
fremme en Plante fuldftændig. Ved diffe Mænds Anftræn= 
gelfe var Forraadet af de bekjendte Planter i Begyndel⸗ 

ſen afdet 175e Aarhundred alerede voref fil 5500, . Trang 
til en vis ſyſtematiſf Orden vorte med Forsgelſen af For— 
raadet,. Lobelius og Joh. Bouchin valgte en 
viltaarlig tildeels naturlig Orden i det de opſtillede Fræs 
et, Grægarter, Litierog lignende Familier, men uden at 
bekymre fig om et ledende Princip.» Andr..Cæfal 
pinus var den. forſte, ſom efter Conrad Gesneré 
Forſlag anførte Frugtens og Sedens væfentlige Dele ſom 
Grund til en Claffification, hvilken er bleven Norm for 
mange af hans Efterfølgere, "der kaldes Fructiſter. 
J det 17de Aarhundred bleve diſſe Methoder ſaaledes fors 
bedrede og uddannede af Rob. Moriſon og Joh. 
Raw, at den ſidſte alerede tog Henſyn til Blomſterkronens 
Dannelſe og dens Dele; Revin us erkjendte Blomſter— 
kronens Regelmasſighed aleneog Zournefort Bloms 
frerfrønens Lighed med andre Gjenſtande ſom Rorm. Je 
midlertid formeredes Forraadet af de bekjendte Planter 
ved Morifon, Phukenet, Barrelier, Boc⸗ 
ceone, van Rhede, Petiveog Plumier. 
Grunden til Planteanatomien lagdes i det 17de Aarhun— 
dred ved Grem og Måalpigbis Planternes Chemie 
grundedes af po mberg, Dodart on Mariot- 
fe, og. deres forffjellige Slægt opdagedes af Grew, 
Morlandocg Rud, Camerarius. Denne Op—⸗ 
dagelfe føgte Micheli entog at anvende paa lavere 
Organismus, paa Moofe, og Svampe, . Gaadanne Fors 
gjengere og be. fore Plantefamlere Rumphius, Par⸗ 
Finfon, SVoane, Flacourt, Commelyn, 
Buxbaum, Amman og Feuillee, ſtyldte den 
udødelige Lineé.deels Ideen til fit Syſtem, fom gand— 
ffe beroede paa Befrugtelſesdelenes Forhold, deels Kund— 
ſkaben om en meget ſtor Mængde af Planter. Han kjendte 
ved den førfte Udgave af fin Spacius plantarum 7300 Arter 
og ved den Anden 8800. Men, naar man betænter,. at et 
maabeligt Herbarium nu alerede indehelder 1I fil 12000 
Urter, faa maae man forbauſes over Planteforraadets 

a - 
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Tilvært i 60 Yar. | Linees Mening om Planternes Kjøn, 
blev fiden mere udvidetaf Di lLlenius, Schmidet 
og Dedwig-paade ufuldgomne Planter. Det blev bes 
ſtridt af'Adanfon Xtfton og Haller; men vides 
re uddannet df Sehreber, Scropeli, Crantz 
og Jacquin. Jdet 18be Aarhundred giordes de tal— 
rigfte Opdagelſer i Planteverdenen af Fo. ur 
mann, I Gmelin, Palblas, Forſtal, Fo0re 
(ter, Hæsfelgqvift, Brawne, Facquin, Aus 
ble Commerfon, Stahl, Schwariz, is 
ton, Vahl. Planterges Phyſik udvidedes af Bone 
net, du Hammel, Hill Kolreuter og Se— 
nebier og berigedes med nye Opdagelſer, og ſaaledes 
nærmede Botanibden fig den Skikkelſe, vi nu fee den i. 
Denne Videnſtabs Hiſtorie har Sprengel fortalt fuldftæn= 

" Digt i fin Hiftoria rei herbariæ; 

Botanybåy (fee Nyholland.) 

Both (DJohan og Andreas) fra Utrecht, ere bekjend— 
te ſom duelige Malere. De forenede deres Talenter, fil 
fællede Arbeider. Andreas Both malede Figurers 
ne i fin Broders Lanbſtaber og det Taa heldigt, at man ei 
kunde fee Maleriet var fra to forffjellige Hænder. I Jo— 
hang Arbeider findes en frerre Lethed og ifær ſtjonne uds 
mærkede Anſigter, fulde af Aand og Fiinhed ;- desuden ros 
ſer man hos ham den ſtjenne Udforelſe, den ſtjsnne Lyse 
effect, og en varm glimrende Colorit, dog har man med 
Ret dadlet en guulagtig Farvetone hos ham, ſtjondt dens 
ne Feil ei altid finder Sted. Hans Roes er befæftet ved 
Tiden og hans Fortienefte faavelfom hans Ophold i Kun—⸗ 
ſternes Fædreneland bar fEaffet ham Navn af Johan fra 
Stalien. "Kun «Døden kunde ſtille Brødrene ad. Andres 
ag druknede i Venedig 1650. Johan utrøftelig herover » 
forlod Italien og kom tilbage til Utrecht, hvor han fnart 
fulgte fin Broder. 

Bothnien, Bottn er en ftor Provinds pag 
begge Sider af den bothniſte Lugt. Den inddeles i Øfters 
bottn og:Vefterbottn, Enſtor Deel heraf tilhørernu Russ 
land. Uagtet Kulden er. Landet temmelig frugtbart os 
har Agerdyrkning. — Den bothjniffe Bugt er den nordlige 
Deel af Oſterſoen, fom gaaer ind mellem Sverrig og Fin— 
land, É . 3 

Bouchardon (Edme) var født 1698 i Chaumont, 
Hans Fader, fom var Billedhugger og Architect, opmun⸗ 
trede hans Tilboielighed til ———— hvorfra han 

[3] 2 
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Bil over til Maleriet. : Da han imidlertid havde i Sinde 
af opofre fig Billedhugaeriet , ” forlod han fin ſykkelige 

Stilling i fin Famili:s Sfjød, 09 gif til Paris, hvor han 

4raadde i den vngre Couſtous Skole. Snart vandt han 
den fiere Priis og blev fongelig Penfionait i Rom. Her 
ftuderede han fin Kunſt deels efter Antikerne, deels efter 
Raphael og Oominichino. Han forfærdigede adſtillige Biz 
ſter og ſtulde udføre Clemens 11tes Gravminde, men Kons 
gens Befaling faidte ham 1732 tilbage til Paris. Han 
forfærdigede her blandt mere en ſtor Gruppe af Steen, der 

foreftiller en Athlet, fom temmer en Bjørn. og fom ſtod læns 
ge'i haven Grogbois, 1736 fulgte han Chauffourier ſom 
Feaner ved ide ſtjonne Kunfters Akademie. Hanpaatog 
fig Stotterne ved Kirken St, Sulpice og opførte Hertugin— 

inden af Lauraguais Gravminde i ſamme Kirke, Fontæœnen 
i Gaden Grenelle, hvilken Staben Paris lod opfore, er 
gandſke hans Værk og anſees forhans Meſterſtykke. Ende— 
lig overdrog man ham Udforelſen af Ludvig or5des Støtte 
til Heſt, hvilken Staden Paris bekoſtede. pan arbeidede 
Herpaa med utrolig Flid i 12 Aar og leverede et Mønfter 
af Fuldkommenhed (iſer Heften) fom fan ſtage ved Siden 
af Oldtidens. Han døde 1762. Han var en ftor og noiag⸗ 
tig Tegner; hans Compofitioner have Characteer af fim= 
pel Storhed. Han forftod at lægge mere Aand og Udtryk 
i fine Tegninger end i Marmoret, Hans Billedhugger— 
arbeider unde man overalt onſte nogen mere Ild. De 
Tegninger, han gjorde i Rom ere kraftige og driſtige. 

Bougainville (Louis Antoine de) Rigsgreve og 
Genatot, blev født 1729 i Paris. Han ftuderede paa Unis 
verfitetet der, vifte tidlig ſſelden Cvne og gjorde betydelige 
Fremſtridt i, Sprog og Bidenffaber, Af Eftergivenhed 
mod fin Familie ftuderede han Retten og blev Parlaments— 
advokat i Partis uden dog at tabe Planen til en Stand, der 
mere fvarede til hars Tilboietighed, af Piet. Han lod fig 
indſteive til Militair og udgav 14 Dage efter et Værf over 
Integralregningen. Saaledes grundede han fit Rygte ſom 
Lærd. Hiſtorien om hans Levnet forbaufer ved den Mangs 
foldighed af Gjenftande, hvormed Han beſtjeftigede fig og 
ved Mængden af Hendelſer, ben optager, 1753, traadde 

han fom Fløiadjutant i Provincialbataillonen Piccardie; 

Taret derpaa blev han Adjutant hes Chevert, ſom commans 
derede Leieren ved Sarre-Louis, om Vinteren famme Aar 
gif han ſom Geſandtſtabsſekreteer til London og blev,unz 

der fit forte Ophold Medlem af det kongelige Selſtab. Ders 

paa vendte han tilbage fil Chevert. 1756 blev han Adju— 

tant hos Marquien af Montcalm, fom man havbe overdras 

get Canadas Forfvar ogſafſeilede fra Breft fem Dragoncaz 
vitain. I Spidfen af et Elitedetaſchement opbrændte han 
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en engelſk Flotille, og var ved Raad og Erempel i Aaret 
1758 Xarfag i, at et Detaſchement af 5000 Franſte modſtod 
heldigen en engelſt Armee af 24000 Mand, Ved Enden 
af Fagtningen fif han et Skudſaar i Hovedet. Da Gou— 
vernøren i Canada fane fig for fvag til at forfvare Landet , 
fendte han Bougainville til Frankerig for at berette Tina 
genes Stilling og forlange Forſterkning. Han kom tilbas 
ge 1759 efterat Kongen havde udnævnt ham til Oberfi og 
Gt. Ludoigéridder. Marquien af Montealm udnævnte 
ham ved fin Tilbagekomſt til Gømmanbdant for Grenade—⸗ 
rerne og Volontorerne og befalebe ham med to Corpé at 
dekke den franffe Armers Tilbagetog til Quebek, hvilket 
han udførte med Tapperhed og Duetighed. Efterat Clas 
get den rode Sept. 1759 bvcri Montcalm blev, havde afs 
gjort Coloniens Sfjebne, vendte Bougainville tilbage stil 
Frankerig og tjente i Feldttoget 1761 med Utmærtelfe uns 
der Choi'eul-Stainvike, indtil Freden ogfaa her fatte bang 
Topperbed Grændfer, Nu fee vi ham trade frem fom Se⸗ 
farende for at føge nye Moes og ogfaa her vife fit Genies 
Drerlægenhed. Han vifte Jndbyggerne i St. Malo ve 
Fordele, de kunde have af en Golonie paa de maleuinſte 
Der, bevægede bem til at udrufte nogle Sfibe og paateg 
fig felv-Udførelfen af dette Projekt. Songen gav ham fit 
Bifald, udnævnte ham til Søfapitain og tillod ham paa 
fin Bekoſtning at anlægge en Golouie paa diffeØer. Bou⸗ 
gainville affeilede 1763. med fin lle Flaabe. Men, da 
Spanfierne gjorde en tidligere Ret gjeldende paa biffe Per, 
og Frankerig troede at burde give efter, blev det Bougain⸗ 
ville paalagt at overbrage Gr nierne Øerne,mod Skades⸗ 
løgboldelfe. Den 15 Dec. 1768 løb han ud med en Fregat 
og et andet Sfib og gjorde en Søeife omkring Jorden, fra 
hvilfen han fom lykkelig tilbage ben 16de Marts 1769 og 
ved hvilken ban berigede Jordbeſtrivelſen betydeligt. J 
den nordamerikanſte Krig commanderede han adſtillige Lie 
”nieffibe med ftor Udmarkelſe, blev 1779 Chef for en Eſcad⸗ 
Te og det hæfte Aar Marfchal de Comp ved Landarmeen. 
Da Sofolkene i Breft i Aaret 1760 havde vaft en Opſtand, 
blev Bougainville fendt for at däͤmpe den ; men i diſſe Zi⸗ 
der vilde man ei høre Fornuftens Stemme, og han vendte 
med uforrettet Gag tilbage. Efter i 40 Aar at bave tjent 
fit Fædreneland, traf han fig nu tilbage fra den offentlige 
Skuͤeplads og levede fine fidfte Aar blot for Videnſtaberne. 
1795 blev ban udnævnt til Medtem for Natioral-Inftitutet 
og fidenaf Bureauet forf Længdbemaalingen, tog Deel i beg» 
ges Arbeider, blev tilſidſt Senator og døde i fit 83de Aar 
den 3 Aug. 1811, Han var af den meeſt elſtverdige Cha⸗ 
racteer tſenſtferdig, gavmild, og i hver Henſeende den høis . 
efte Agtelfe værdig. Han beholdt fin Aandsmunterhed 
ufvæltet til fin høiefte Ulder, ” 
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Bouille(Francois Claude "Marquis af) en ber 
remt franſt General, der havde udmaärket fig bæderligt i 
den nordamerifanffe- Krig og havde ftor" Deel i Kongens 
Flugt til Varennes (21 Juni 1,91): Anſtalterne, han havs 
de truffet for at fÉjule den, vare faa forfigtig udførte, at 
it maatte have iykkets, hvis gi Kongens Ubeftemt hed og 
udtryffelige Forbud ei af bruge Bold, havde fordærvet 
Alt. Enten maatfe den hele Reiſe gaae overſtyr, eller 
man maatte bruge militær Magt for iykkelig af ende den. 
Bouillé, ſom Aaret forhen i Nancy havde virft fig fon en 
varm Patriot og dæmpet Urolighederne der ſaalykkelig, at 
MNationalforfamlingen tiltjendte ham de Iydeitgfte Beviis 
paa Agtelſe, maaftenu i ſtorſte Skynding flygte over 
Grendſen for ei at mifte fit Hoved ſom Forræder, ” Han 
gif med fin Søn til Nederlandene og derfra, efterat han 
havde førevet et meget truende Brev til Nattionalforſam— 

"lingen, til Wien, og traadde fort efter i Tjeneſte hoszGu⸗ 
ftav 3die, fom agtede ham meget høit og i hvis Navnhan 
Lovede de franſte Prindſer Underſtttelſe.“ Efter denne 
Monarchs Død gif Bouill til Engelland, hvor han udgav 
læfeværdige Memoirerover den franſke 
Revolution. Han døbe i London 1803. 

Boutevarde (eller Volde) høre til Pariſes bes 
rømtefte og meeft beføgte Spadſeregange. De gaae uvæften 
omfring hele Staden og ere i Midten indrettede for Boge 
ne og paa Siderne for Spadſerende, og prydede med ſtjon— 
ne Bygninger, Skueſpilhuſe 20. * 

Boulogne, en Banterstab med en Havn i bet” 
forrige Piccardie, nu Hovedſtaden i et Arvrrondiffement ét 
Dev. Pas de Calais. Før 1802 havde Staden 10,500 Indb. 
Herfra ev den begvemmefte Overfart til Engelland, hvors 
for Napoleon havde beftemt dette &ted fil Samlingsplads 
for hans Tropper, med hvilfe ban foregav at ville gjøre en 
Landgang. paa Epgelland. Denellers temmelig udybe 
Havn; blev gjort dybere og en uhyre Mængde flade Far— 
tøier byggedes tii at føre Fropperne over, "(Staden og Hav⸗— 
nen befeſtedes og fattes i god Forfvarstilftand, faa at alle 
Engellendernes Forſog ved Bombarderen og Beffyden med 
cengrewſte Raketter vare forgjeves. Diſſe Ruftninger 
varede til 1805. Den i bette Aar med AUſterrig uds 
brudte Krig kaldte Napoleons Hære til Tydſtland og 
fiden har der ei været fynderlig talt om Landing paa En⸗ 

gelland. 

Boulton (Mafthom)! en Mand der mød. udmærs 
fede Talenter, forbandt den meeft levende Iver og ben re— 
nefte Patriotisme og ĩ hver Henſeende fortjener af nævnes 
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med itbmærfelfe. Han var født i Birmingham ben rabe 
Gtpt. 1728. Hans Faber, ſem havde gjort fig betjendt 
med en nyt og findrig Maade at lægge ind i Graal og der⸗ 
ved erhvervede en ſtor Fermue, døte, ba Eønnen var neppe 
17 Aar gammel. Denne vebblev met fin Fabers Arbeiber 
øg anlagde med en Udgift af $o000 Pund meget vibrleftige 
abrifter, hvortil han hjebte Grunde i Scho. Hang 
peculerende Vrrkſomhed ledede bom paa marge ſtjenne 
nyttige og ſtore Foretagender. Det lyktedes ham at efs 
tergjere Guldkalfen og fnart vare te ſtionneſte Prydelſer 

" for Værelier baade i Ængeflant eg fremmede Lande fra gas 
briffen i & ho; hos ham aftoge… de meeſt ſtuffende Copier 
af de toftbarefie Olremalerier, hvorved Boulton fulgte en 
vis Cog ngronéMethode," hvilfen ſiden ftoffede fig er Navn 
ved fine Giasmalerier. J Forbindelſe med James 
QW att fra Glasgow, fem 1769 havde faaet Patent pan en 
Dampmaftine, anlagde Boulton en Fabrik for De mpma>» 
fliner, bvilte bruges i. Storbrittaniens fortrintigſte Bjergs 
værker og Manufacturer. + Aar 1788 gjorde han førft Fors 
ſog med en Myntmole; de lyffetes fultfomment… Denne 
Mølle fatte 8 Maftiner i Bevægelfe, hvoraf hver beførgehes 
af en Dreug og iet Minut prægede 70 til go Kebbermynter. 
Sierra Leona: Gompagniet [aber ber præge smance Solv⸗ 
mynter og bet oſtindiſte Compagnie mange Kebbermynter. 
Efter Keiſerinde Gatharina 2deng Død ſendte Boulton Kei: 
fer Paul fle nogle af de ſjeldneſte Stykker af finFabritatis 
onog erholdt derfor en forbindtlig Taltfigelfesftrivel'e og 
en fhjøn Samling af Medaillerog Mineralier fra Siberien 
faavelfom alle nyere rueſiſte Wynter,  Boulton og Watt 
have desuden i Forbindelſe med bereg Genner aniagt æt 
Steberie i Smetwid nær ved Sohe, hvorved de funne give 
Dampwmaſtinerne en ſaadan Fuldbfommenbed, at en Stjeb⸗ 
pe Neweaſtle⸗Steenkul driver 6000 Oxehovedet Band 10 
Fod boit og bevirker ligefaa meget ſom 10 Heſte i cen Time 
TSee Dampmaſtiner). Denne Mand, hvis Virtfombed 
or Indufirfevæfen og Kunft var af faa flor Nytte, og ſom 
48 flere Tuſinde Arbeide ved fine Foretagender døbe i 

uguft 1809. 3 hans Fæbreneland fom og udenlantg bar 
man erkjendt bang Fortjenefter Gan var Medlem af det 
Fongelige Videnſtabernes Eelffa & i London og Wiburg, bet 
otonomiſte Selffab i Petersburg og flere lærde Intretnins 
ger. Ser hundrede Arbeidere, ſom fil en ved denne £Leis 
lighed flagen Solvmedaille, fulgte Ligfoget. - Gan havde 

naaet en hoi og fund. Alder og efterlod een Son sg een 
Datter 

Bourbon (Charles Duc. de) fan beramt under 
Navn af Connetablen af Bourbon, var en Søn af Gibert, 
Greve af Mentpenfier og Clara af Gonzaga. Født 1489 
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mobtog han alerede i fit 26de Aar Connetabelfværdet af 
Frants den Iiſte, da han i en faa krigerſt Tid alerede havde 
udmærtet fig ved glimrende Heltebedrifter. Stedſe paa de 
farligfte Pofter trodfede han Døden med en Koldſindighed, 
der valte Beundring, J Glaget ved Morignano drev han 
fit Moo til Ubetenkſomhed, og teddedes fun ved de Anftræn-= 
gelfer, man gjorde for ham. Som Vicekonee af Mailand 
vandt han alles Hierter ved Blidhed og Nedladenhed. In—⸗ 
tet manglede i hans Lykke og Hæder, da en Uretfærdighed 
bevægede ham tilat forlade Frankerig og fin Pligt og brag— 
te Familien Bourbon i en Unaade, fom vedvarede til Øens 
til 3dies Tid, Det være nu at Hertuginden af Angouleme, 
Frants 1ftes Moder, fom nogle Skribenter paaftaae, havs 
de fattet en Kjerlighed for den unge Connetable der blev 
forfmaaet og faaledes fordrede Hævn; eller og hun blot af 
Gierrighed gjorde Fordrina paa Cari af Bourbons Domæs 
mer og vandt dem, fra ham ved en uretfærdig Proces; nok 
var det at hun omftødte en formelig Foræring af Ludvig 12. 
Bourbon, for ftolt til at lade fig fine Ciendomme berøve af 
en Konges Moder, fom ban havde tjent med faa megen 
Jver, modtog de Forflag, fom gjordes ham af Gari zte og” 
Henrik 8de, De Fordele, mantilbød ham, tilfredsſtillede 
hans Ergierrighed, dog nolede han faalænge med Udførels 
jen, at Frants fattede Mistanke ved Underhandlingerne, 
En aabenhjertig Crflæring kunde reddet Frankerig en 
Helt og Kongen en tro Tjener, Skjebnen vilde det ans 
derledes, og Bourbon forlod Franferig, medens Cen af 
hans Folk i hans Navn og Kledning gjorde en Reife i en 
Bæreftol. fan erfarede alle bereg Stjebne fom gaae over , 
til en fremmed Fyrſtez blev vel modtaget faalænge man 
behøvede ham, paapaffet for at man kunde være ſikker for 
ham, givet til Priis for de * Granders Foragt og 
Carls Generalers Migundelfe, Uden Tilheng ved et 
fremmed Hof blev ham Intet tilbage uden Tapperhed og 
Fortrydelſez men denne Tapperhed ſtrakte ei til at give 
ham en Armee og tvinge Keiferen til en ærefuld Opforſel 
imod ham. Hanvaralerede udenfor Frankerig, da Frants 
den 1fte lod ham affordre Connetableſperdet og Ordenen 3; 
hans Svar forraadede hang Sjels bele Smerte: ,,Svære 
det har Kongen taget fra mig i Valenciennes, da han, 
overgav &” Alengon den Avantgarde, fom tilhørte mig, 
Ordenen har jeg efterladt i Chantelles under min Hovedpu— 
de.” Blot hans Flugt var en Ulykke for Frankerig, da 
den hindrede Frants i at gaae til Armeen. Han fendte 
Bonnivet i fit Sted til Italien, men denne var uheldig og 
hans Arriergarde blev flagen af Connetablen. Udnævnt 
til General for de keiſerlige Tropper, beleirede Bourbon 
vel Marſeille forgjeves, men han bidrog til de Franſkes Nes 
derlag ved Pavia, Da han hørte at hang Konge var ført 
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fangen til Madrid, gilbanfelv derhen for ei at glemmes 
i Forliget mellem begge Monarferne. Ved denne Lbeilig⸗ 
hed erfarede han, at han ei funte gjøre Regning paa K|eie 
fereng Ord, fom havde lovet ham fin Søfter til Gematins 
de. Tvungen til at ſtijule fin Misfornøielfe , vendte ban 
tildage til Maitland, førfvarebe Ftalien ved fine Vaabens 
Skrak, og gjorde fig frygtet af Keiferen felv, fom for at 
Tvaftfebam, tilbageholdt Penge åg andre Rodvendigheder. 
For at hindre fin Sars Opløsning førte Bourbon ben for 
Rom. hvig Plyndring han levede ben. Da han ber var 
den Forſte, fom befteeg en Brefche, blev ben den 6te Mat 
1527 truffen af en Kanontugle og bøde uden BVeørn i fit 

te Aar. Hans Liig blev ført til Gacta, hvor bang Sol⸗ 
ater oprettede ham et prægtigt Geovmiade, fom! filen 

blev forſtytret. Caaledeg endte en Mand, ſom Maturen 
ei havde nægtet nogen afde Egenſtaber, der danne en Helt, 
Man fortæller, at han ofre for ban tænkte paa at feörtade 
fin Konge og Fraukerig, anførte en gaſconiſt A'elsmande 
Cvar paa Carl 7tes"Spøragmaal: Cm noget kunde ajøre 
ham utroe: „Intet, Gire, ei engang Tilbudet om tre 
Kroner fom bereg, men vel en Beſtjemmelſe.“ 

Bourbon (Familie). Den 21 Mei 987 bede Luds 
vig 5 af Franterig, falder faineant, (qui nihil fecit) og 
med bam uddøde CGarotingernes G.amme, thi hans Ons 
Bel, Carl, Hertug af Medre:Lotbringen, den egentlige ret» - 
mæsfige Shrovarding, var ved et mægtigt Mobpartie fore 
trængt fra Tbronen, under Paaſtud, at han for Lotbringens 
Skold var bleven Keifer Ottos Vafal. Hugo Capet, 
Hertug af Igle be France og Greve af Paris, en Con af 
Hugo den ſtore befteeg derpaa Tbronen. Han ftiftede et 
Dongſtie fom i meer end 800 Xar bar bekladt den franffe 
Thronez en Sidelinie har over hundrede Aar regjeret Spas 
nien og en tredie Neapel og Sicilien. Hugo CapetéFemis 
lie kaldte fig efter det mobderlige Stamhuus, Graden 
Bourbon l'Archambaud, Familien Beurbon. Den-boure 
bonficGreen af den capetingiſte Famitte nedſtammer fra Ros 
bert, GreveafCleftmont ved hans Ferbindelſe med 
Beatrix, Arving af Baroniet Bourbon, da hans ældfte 
Son tudvig af Kong Carl 4de udnævntes til Sertua af 
Bourbon og Pair af Riget, og med denne Begivenhed blev 
Navnet Bourbon arveligt Familienavn. Da ben valeſiſte 
Familie uddøde med Genrik 3die 1589, beſteeg hiin Mobertg 
Defcentent i 9de Generation, den ſtore Henrit 4de 
Franferigs Throne. Hang Fader Anton var ved fin Fe 
malinde Johanne Arving af bet life Kongerige Navarra ,- 
hviltet Genrit 4de fiden for ſtedſe forenede med Frankerig. 
Yntoné Broder Ludvig var den ferfte Prinds af Condé, 
Saaledes udſpirede fo Hodedgrene af den bourbonſte Far 
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milie, den Eongelige og den condeif te. Den kon⸗ 
gelige deelte fig igjen i fo Grene ved Ludvig 13des,to Søn-= 
ner; den ældre Ludvig 14de fortfatte Hovedgrenen, ſom 
fiden deeltes i-den franfke og ſpanſke Linie, me— 
dens den yngre ſtiftede Hufet Orleans, da han erholdt 
Hertugdemmet Orleans” af ſin Broder, … Den bourbonſte 
Familie tabte for en kort Tid den franſte Throöne, da 
Ludvig 16de døde under Guillotinen 1793 eg hans Søn 
(faldet Ludvig 17de) i Tempeltaarnet 1795. Ludvigs æld= 
ſte Broder, Greven af Provence, antog derpaa Zitel.af 
Ludvig den 18de og fattes ved de Allieredes Hjelp 
paa Franferigs Throne 1814, da Napoleon var aflat. 
Bel maattehan en fort Tid vige, men efter Slaget ved 
Waterloo, kom han igjen i Beſiddelſe af Regjeringen. Af 
denne Green af Familien. findes endnu: 1) Ludvig 16tes 
og Marie Antoinettes Datter, «Maria Thereſia 
Charlotte, født den iyde Dec. 17785 hun blev bragt 
til Zemple den 13 Aug. 17.2, men løsladt den 20 Dec. 
1795, hvorpaa hun forlød Paris med Directoriets Tilla— 
delſe og blev udleveret til. de ⸗ſterrigſte Befuldmegtigede. 
Siden den 10 Juni 1799 har hun været gift med fin Fæte 
ter Ludvig Anton, pertug af Angouleme og er kom— 
met tilbage til Frankerig med den ovrige Familie. 2) 
den nygnævnte Ludvig 18, Stanislaus. Lu d> 
vig Zaver, født den 17de Nov. 1755, forhen Greve af > 
Provence, forlod Frankerig den 20 Juni 1791, levede til 
1797 under NavnafGreve. af Lille, deels i Bero⸗— 
na, deelg i Schwaben, derpaa i Blankenburg og fra 1798 
i Mietau, fra 1801 i Warſchau, derfra gif han 1804 4il 
Galmar og faa igjen til Slottet Blankenfeld ved Mietau, 
hvor han blev til 1807, da han feilede til Engelland. 
Sans Gemalindeer Marie Joſephine Lovife 
af Savoien, Datter af Kong Victor Amadans 
den 3die af Gardinien. 3) Hans Broder Carl Phis 
Vip, forben Greveaf Artois (fee denne Artikel) 
nu Mønfieur (hvilfen Titel altid den anden fongelige 
Prinds fører). Han er fiden 1805»Æntemand efter M az 
ria There ſia af Gavoien, Gøfter til hans Broe 
berg Gemalinde, Af dette Ægteffab leve to Sønner, 
Ludvig Anton, Hertug af Angouleme født 
den bte Aug. 177509 Carl Ferdinand, Hertug 
af Berry, født den 2z, Jan. 1784 - Desuden lever af 
Ludvig 14des uægte Afkom en Datter af Hertug Joh an 
Ludvig af Bourbon, Hertug af Penthievre, Lovife 
Maria Adelheid, EnfeefterLudvig Philip 
Joſeph, - Hertug af Orleans. — Den yngre Green 
nemlig den kongeligeſpanſke nedſtammer fra Lud— 
vig 14des Gønneføn Philip 5 af Anjou. Af denne Pie 

nie lever 1) Carl g'de, forben Konge i Spanien føbt i 
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Neapel ben 12 Nov. 17743, ofſtod alle fine Rettigheder til 
Napoleon den gde Mai 1808, levede forſt med fin. Gemal⸗ 
inde Matia Lovife,f Datter af Hertug Pbilip 

safParma, født den gye Dec. 1751 i Compiegne i Frantes 
tig, derpaa i Marfeille og un i Mom. Hans endnu levens 
de Børnere2) Charlotte IFIbachine, gift med 
Kong Zohan G af Portugal. b) Marie Lovife 
Joſ. Antoine, Enke efter Ludvig, Infant af Spanis 
en og Konge åf Etrurien. Hendes Børn ere Carl Luds 
vig, Infant af Spanien, født i Madrid den 23 Dec. 
179909 MarieLovifeCharlotrte fodt den afte 
Oct. 1802. Dronningen af Etruriens Svigerinder ere : 
Marie Antoine Joſephe, Hertuginde af Parma 
og Kharlotte Maria Ferdinanda, Vrindfeffe 
af Parma.— c) Ferbinand Maria Frants, 
født ben 1ade Oct. 1784 afſatte fin Fader og regjerede 
Spanien i 6 Uger, men maatte derpaa. afftade fin Ret til 
Napoleon: ved dennes Fald og Wellingtons Vaabenltykke 
er ban igjen bleven Spaniens Konge fra 1814. d) Carl 
Maria JFolf. IFfidor ec) Maria Iſabella, 
Kronprindſen af Siciliens Gemalinte; f) Frants de 
Paula Anton Maria. -. Af Garl'4des Sodſtende les 
ve endnu) Ferdinand 4be, Konge af begge Sicklier—⸗ 
me, gift med Keifer Frante iſtes nu afdøde Datter M af 
rieCåaroline. Deres Born ere: Frants Fas 
nuar Joſeph, født 1777, Hertug af Apulien, Krons 
prindg af, Cicilien og Anton Paſchal. Denne har 4 Born 
af fit Ægteffab med Iſabella af Spanien. Anton Pas 
fchal. Kong Ferdinand 4des afdøde Broder, Gabris 
el Frants AntonZFTaver, haren Cøn Peter 
Carl Anton, fomgif med bet pertugiſifte Hof til Bras 
filien eg ægtede der 1810 Johan éGtes Datter Maria There⸗ 
fe. Af Hang. Onfel £udvig Anton Jacob, Øre: 
ve af Cinchoné Woteſtab med Thereſe de Ballabrigey Cin⸗ 
chon, en aragoniſt Infanterie' Capitainse Darter leve. a) 
DonLudvig Maria af Bourbon, Ertetiffop af 
Toledo; ,b) Caroline Joſephine Antoine, 
den berygtede Krede fyrfteg Gemalinde og Cc) Marie Los 

-Yife af Bourbon. — Den anden Green, fom nedſtammer 
fra Ludvig 14des Broder Philip ifte udgjør Famili— 
en Orleans, tilbhvilkenherer; TIT) Hertugsud⸗ 
viaPbhiliv af BourbonOrlceans (for Ree 
volutionen Hertug af Chartres) født den 60e Oct. 1773 * 
blev tilligemed fin: Brødve lssladt 1797, af deres Ferva⸗ 
ring i Marſeille, begav fig forſt til Phradelphia, forfones 

de fig med de ovrige Bourbonrer og gif til Engelland, ders 
fra til Gibraltar, fiden til Palermo eg endeug til Frans 
Terige Gang Gemalinde er Maria Chriftine 
Thereſe, Datter af Kong Ferdinand 4de af Sicilien. 

J 
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2). Cugenie Adelheid Loviſe, før Mad. de 
Chartres. Hendes Gemal er Leopold Joh. 302 

feph Prinds af Sicilien, 13) Marie tovife 
Adelheid Enfeefter Ludvig Philip Fofepdh 
(Esalité) Hertug af Orleans, 4) Marie Lovife 
Therefe Mathilde, Mad. d' Orleans, ſtildt fra 
Hertug Ludvig Henrvrif af Bourbon Condé, — 
Dencondeiſke Linie, der nedftammer fra Hen— 
rik 4des Onkel, Ludvig 1fte af Condé 4 blev deelt i to 
nye Linier nemlig Bourbon:Condé, fom ådgaaer 
fra Ludvig 2den og Bourbon Conty, ftiftet af 
hans Broder Armand. Af den førfte Green findes 
endnu: a) Ludvig Joſeph af Bourbon, Prinds af 
Condé, født 1736. b) Ludvig Henrik Joſeph, 
Hertug af Bourbon, den Forriges Søn; c) Loviſe 
Adelheid, Prindfeffe af Conde. d) Hertug Ludvig" 
Joſephs Søfter Anna Herriette af Ver—⸗ 
neuil (Af Carl Charolois Prinds af Condé, 

leve endnu to naturlige, men fiden legitimerede Døttre , 
af hvilke den ene 1772 ægtede den kongel. danſke General— 
major Grev Løvendal). Af den anden Green Bourbon 
Conty leve endnu, Ludvig Frants Joſephaf 
Bourbon, Prinds af Conty. — Den befjendte Grevinde 
af Mont⸗Chair-Zain, hvis Navn indeholder Anagrammet 
af hendes, Forældres Navne, hører og fom en vild Spire 
til denne Green; hun var et uægte Barn afLudvig Frants 
af Bourbon Conty og Hertuginden af Mazarin, blev 1772 

legitimeret af Ludvig iste og døbt ben 7de Oct. 1778 

i Abbediet St. Antoine, J Aaret 1799 levede hun endnu 

i Paris fom Beſtyrerinde af en qvindelig Opdragelfesans 
ftalt og fordreve en Penfion af den frauſte Regjering pa 

Grund af ſin Herkowſt. 

Bourbon, (Øen) ogſaa ſiden Revolutionen Fals 

Set Reunion, ligger under 219 247 S. S. og 740 8, og 

indbefatter et Fladeindhold af 100 [] Mile. Den er af vul- 

kaniſt Oprindelſe. Climaet er fortræffeligt og Jordbuns 

den overordentlig frugibar, hvor den fan dyrkes. Indb. 
erg deels Hvide, deels Creoler, deels Negere. Antallet af 

de førfte beløber fig til 60-0 og Antallet afrde Gerte til 

27000, De bortløbne eller Maron:Negerne, fom ſtjulte fig 

i SÉovene og derfra plyndrede Plantagerne, ere lidt, efter 

Lidt gandffe udryddene. Bourbon opdagedes af Portugi- 

feren Maſcarenhas. Goloniens Oprindelſe ftaaer i 
Forbindelſe med de Franſtes Nedfættelfe paa Madagaſcar. 
Adſtillige Franſtmend gif formedelſt det derværende uſunde 
Glima Aar 1664 over til denne. lille ubeboede me. Folke⸗ 

mængden. tog til, da Colonien paa Madagafcar gif øvere 

fiyr, Nu fif Øen Navnet Bourbon. Den blev fnart vig= 
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tig, og bet franſk⸗oſtindiſte Compagnie anlagade en Hans 
delsPloge der 1634. Siden kom Øen under derte Seiſtab og 
fra 1764 under den franſkte Regjering indtil den ved den 
førfte Nationalforfamling fik fuldfommen Handels fris 

| bed. Kaffedyrkningen blev betydelig her 1718 eg 1776 
| talte * 8 Mill. Treer zdog ſtulle de ſiden have tar 

get ar, . 

Bourdaloue (£ouig) Eenaf Frankeriges berom⸗ 
teſte geiſtlige Talere, fodt i Bourges 1632, var 16 Aar 

gammel, ba han traadde i Jeſu Selſtab, til hvig meeſt 
udmerkede Medlemmer han hørte. Her fuldendte ban fine 
Studier. Hang Lærer, der tidlig erkjendte hans Talenter, 
betroede ham lidt efter lidt Underviisgingen i Humaniora, 
Rhetorik, Philofophie og den theologiſte Moral. Derpaa 
befteeg han Præbiteftolen, paa hvilfen han glimrede faa 
meget mere, fom han gandſte var bet Mobfatte af fin 
Tids ſmagloſe og, vidtløftige Præfter' og befjæmpebe 

Menneſtenes Lidenſkaber, Svagheder og Vildfarelſer med 
ægte religiøs Veltalenhed. Dette indtraf 1669 i Ludvig 
14des meeſt glimrende Periode. Ludvig faldte ham 1670 
Advent til Hoffet og han fandt faa ftort Bifald,” at han 
10 forſtjellige Gange blev Faldet derhen, da ellers ſjelden 
den ſamme Zaler blev faldet tre Gange, Efter Ophavel— 
fen af det nantifte Edikt, blev han ſendt til Languedoc, 
for at giøre Proteftanterne den catholffe Religions Sands 
heder indlyfende og han forftod ved denne vanſtelige Kors 
retning at forene fit Præfteembedes Værdighed med Menes 
neſkehedens hellige Rettigheder, I Blutningen af fit Liv 
forlod han Præfeftolen og helligede ſin Omſorg Hoſpitaler, 
gængfler og fromme Anſtalter. Hans trafrige Taler og 
blide Opforſel forfeilede aldrig Henſigten. Han forftodbat 
læmpe fit Feredrag efter Enhvers Fatteevne, fom han mede 
deelte Raud og Troſt. Lige elffet af alle udøvede hamet 
Slags Herredømme over Aanderne. Intet Henſyn kunde 
bringe ham fra fin Frimodighed og Retſtaffenhed. Han 
døde under Udøvelfen af fine Pligter dn 13de Mai 1704. 
Man fan anfee ham ſom Reformater af den geiftlige Vel— 
talended i Frankerig ogfaa i Udlandet ere-hané Taler 
bekjendte og have fundet fortjent Bifald. 

Bourdonnaye (Bernard Francois Mahe de Ta) 
født 1699 i Gt. Malo, blev tidlig dannet til Sevæfenet og 
Runde alerede i fit 10 Aar føre Roret. Snart udmærkede 
han fig faameget , tat Kongen udnævnte ham til Generals 
gouvernør paa Isle de France og Bourbon. Begge diſſe 
Der bleve under hans Beftyrelfe fatte i den meeſt blomſt⸗ 
rende Forfatning. J Krigen 1741, da Engellænderne 
herſtede i Indien, da en engelſt Eſtadre krydſede paa Gøs 
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en og gjorde mange Prifer, fattede Bourdonnaye den dri⸗ 
ſtige Plan at udruſte er'tile Flaade og med den modfætte 
fig Engellendernes Foretagender. Han løb derfor ud fra 
Bourbon med y Krigsffibe, angreb CFadren, adſpredte den 
og beleirede Madras. Staden capitulerede i Sept. 1746. 
og de Beleirede betalte en Løfepenge af omtrent 9, Mill. 
Omendſtjent Regjeringen havde givet den beſtemteſte Bes 
fating ingen Erobring at beholde paa det fafte Land og 
Bourdonnaye altfaa ved at modtage Loſepenge, fun hav= 
de efrterlevst hiin Befaling, blev han desuagtet anflas 
get for Forræderje, for at have ladet fig beſtikke af Fienden 
"eg faaet en alt for ubetydelig Pengeſum. Saaledes taled 
den ved hans Rigdom oppakte Misundelſe Generalgouverz 
nøren af Pondichery Jean Francois Dup lieir cafferede 
Gapitulationen, bemægtigede fig Bourdannayes Skibe og 
vilde endog lade ham felv hefte. Ja han gåv endog i det 
indiffe Compagnies. Navn en faa ufordeelaatig Beretning 
om; Bourdonnayes Opførfel til Paris, at denne til Belon— 
ning fer fine Bedrifter, da han kom tilbage blev fat i Gas 
ſtillen. Gfterat hans Proces havde varet 4 Aar, blev ens 
delig hans Uſtyld erkjenot ; han erholdt igjen ſin Frihed og 
fine Verdigheder. Han døde 1754 af Kummer og Følgerne 
af hans lange Fangenſtab felv ſamme Aar, fom man ans 
lagde Proces .mod hans dedelige Fiende Dupleix. Med 
hans private Anliggender ſtod det bebreend med Compags 
niets, hvilket han forktarede deraf, at hani hine altid 
fulgte fit eget Godtbefigdende, i diffe derimod Compagni— 
etg. Dang Enke erholdbr.aarlig en Penſi on af 2400 Liöres 
til et Takminde om Bourdonnaye, der (ſom Reſcriptet ud⸗ 
trykkelig ſiger) i fit Li3 et havde faaet Belonning for 
faa mange udviifte Tjeneſter og inzen Undſtyldning for fag 
megen lidt Uret, — 

Bourgogne (£ouis Duc. del blev føbt den, 6te 
Auguſt 1682 i Verſailles og var Søn af Dauphinen Lubvig 
14des Sønog Anna af Bayern. Alerede i fin tidligfte Ung= 
dom, ſiger famtidige Skribenter vifte han fig fra en frygte— 
lig Side og- udviklede aabenbart Træt af et gruſomt Gir 
delaug. Han varhaardhjertet, hidfig, egenſindig, liden— 
ſtkabelig for alle Rydelſer, tiibøieligtiGrufomhed, bitter 
og ffarp Spot, hvormed han uden Skaanſel angreb Enhver. 
Hans Opdragelſe betroedes Fenelon, Fleury og Beau— 
villiers. Diſſe Mænd arbeidede med Jver at ſtyre hang 
Tilbøieligheder til ef bedre Maal." Øg forunderligt ev 
det, at det lykkedes dem at forvandle før nævnte Lafter til 
de modſatte Dyder. Deres Elev blev elffværdig, beſteden 
og menneffelig og iagttog trolig alle de. Forpligtelſer, der 
paalaae ham. Fuld af Tillid fil fine Lærere overlod den 
unge Prinds fig til de alvorligſte Beſtjeftigelſer, ÆTev ales 
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rede i fif Tove Aar Latin og overfatte de fværefte Xutorer 
med Lethed og Nøiagtigheb. 3 fir ellevte Aar håvde han 
allerede læft hele Livius, overfart Cafars Commentarer og 
begyndt en Overfættelfe af Tacitus, Tom ban fiben fuldfor⸗ 
te, men ſſom man ei har kunnet finde efter hang. Dets 
De ufædvunlige Forventuinger,' ſom Prindſen vakte, fore 
anlfedigede haus Lærere af aflægge Nationen hoitidelig 
Negnffab for hans ſjeldne Egenſtaber og Anläͤg. Paa 
denne Tid var det at Fenelon lagde Planen til fin Tele⸗ 
mach, hvilken han vilde overræffe Prindſen, faafnart 
hans Opbrågelfe var tilendebragk. Da Prindſen var 15 
Xar gammel blev Fenelon forviift fra Hoffet", .og bet var 
Fun paa Prindſens invftændige Begiering, at man tillod 
—* at føre Titel af Prindfené Lærer. Han fortſatte ogs 
wa virtelig bang undervitening, da han ved Hjelp af Be⸗ 

auvilliers ſendte bam- ſtriftlige &ærdomme. Priedſen ber 
holdt ogſaa ftedfe en ærefrygtsfuld og talnemmelig Folelſe 
for Fenelon og førev ham til, ſtjendt bemnrelig.og med mes 

gen Forfigtigbed. 1697 ægtede han Prindſeſſe Ade heid af 
Savoyen, en Dame bvig eiſtverdige Egenſtaber udgjorde 
Hoffets Prydelfe og elſtedes ſtedſe af fin Gemal med ten ins 
derligſte Ømbed, . Fra denne Tid- begyndte Prindſens mis 
litaire Lobebane. 1698 lod Ludvig 14 en Lyftleier epflage 
ved Gompiegne til hans Øvetfe og 1702 filt han Gommando⸗ 
en i Flandern undermarſchalBouflers. I en Cavalleri træfe 
ning nær ved Nimwegenſik han Leilighed "til af ubmærke 
fig ved Beſtemthed og Mod: | 703 blev ban Øverftbefalen» 
de ved Armceni Tydſtland, hvor han ved Vaubans Hijelp, 
bemægtigede ſig Alt⸗Breyſach. 1707 erholdt han Com« 

manboen paa Italiens Grændfer, men overtog den ci felv , 
ba Marfchall Seſſe alerede havde tvunget Fienden at ops 
"hæve Releiringen for Toulon og træfte fig tilbage til Tus 
rin. Derpaa blev Prikdfen efter de Franffes Nederlag ved 
Hidftadt og Turin udnævnt til Hoiſtrommanderende i 
Flandern, dog afbængig af Hertugen af Vendome, mod 
Marlborough og Eugen. De MiBforftaaelfer, ter ſtrax 
opfom mellem Prindfen og Dertugen, bavde de førgetiafte 
Følger fom Nederlaget ved Dudenarde og Erobringen af 
eille, hvilfen Stad blev tvungen til af capitulere uagtet 
Bouflers ſom felt i 4 Maaneher forfvoarede den. og treds 

' den fortræffelige Armee be Franſke havde i Marken. Dele 
Franferig anklagede Prindſen for det ubeldige Feldttog 
1703. Man igav ei blot. hang frygtſemme Sharacteer , 
men; hang overdrevne Religiofitet Styld for hvad der inde 
traf; thi Prindfen gif faa vidt i fin Religionsiver at han 
ſtriftlig forefpurgte fig bog Fenelon, om han vel turde op⸗ 
omg fit Govebgqvarteer set Ronnekloſter? Dog ſynes det 

ſom Konaen tåg til Takke med hans Forfuar.  QWendome 
derimod, fom havde opfort ſig ubeſteden mod den tiltoms 
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mende Thronarving, "faldt i Unaade men blev dog meget 
begunftiger af Modpartiet felv af Prindſens Fader. Ved 
dennes Død 1711 blev han virkelig Dauphin og drog nu 

hele Hoffets Opmarkſomhed paa fig og erhvervede fig Kon— 
gens Tillid i den Grod, at denne, fÉjønt iverſyg over hans 
Anſeelſe, dog antog ham til Medhjelper og befalede alle fi- 
ne Miniftre af arbeide med. ham, | Hele Frankerig var nu 
i de bedſte Forventninger, da han den 18de Febr. 1712 blev 
bortreven afen pludſelig og uforklarlig Sygdom, efter at 
hans Gemalinde 6 Dage i Forveien og hans ældffe Søn 
20. Dage i forveien vare blevne Ofre for famme Sygdom. 
J mindre endleet Aar havde Frankerig feet 4 Dauphiner, 
og felv Hertugen af Bourgogne yngſte Søn, nu den enefte 
Thronarving, fiden Ludvig 15de, fvævebde i den oienſynlig⸗ 
fe Fare. Den offentlige Stemme anklagede Hertugen af 
DOrivcang, fiden Regent i Frankerig, høit ſom Ophavsmand 
tit diffe ulykker. 

Bourgogne (fee Burgund). 

Bourgoing (Jean Francois de) var født i Res 
vers 1736; betraadde førfi den militaire Løbebane, men 
forlod fnart ſamme og opofrede ſig til Diplomatiken. Han 
anſattes forſt ſom Legationsſecreteer ved Montmorins Ge— 
ſandtſkab ved Hoffet i Madrids. "Her levede han 9 Aar og 
erhvervede fig meget nøjagtig Kundſtab om Spanien, hvor— 
paa hang fortræffelige Reiſe i dette Land giver de meeſt 
falende Beviſer. Man hartre franffe Udgaver af den og 
den er overſat næfteni alle europeiſte Sprog. Siden blev 
han fendt af Ludvig 16de, ſom befuldmægtiget: Minifter 
til Hamburg til Fyrfterne og Stændérne af den neders 
fachfiffe Kreds, hvor han fiuttede en Handels- og Skibs— 

farts Tractat med Hamburg ben 1fte Apr. 1789. Han ers 

hvervede fig ved, denne Sendelſe alle Hamburgernes Agtelſe 
og Venſkab. 1792 gif han ſom franſk Geſandt til det 
ſpanſke Hof, men maatte fjæmpe med mange Hindringer 
før han blev antagen. Førft, da, Aranda havde fulgt Flos 
rida Blanca i Minifteriet blev han erkjendt ſom Geſandt. 
Med Udbrudet af Krigen mellem Spanien og Frankerig blev 

Bourgoing faldet tilbage og levede nu uden offentlig Cha— 

racteer i Paris hvor han helligede fig Bidenffaberne og ves 
digerede en Journal: Endelig fom han efter Revolutios 
nen den 9de Nov. 1799 igjen i den diplomatiſte Lobebane 
og blev ved Enden af Aaret fendt fom Geſandt til Kjøbens 
havn, hvorfra han 1801 gif til Stockholm. Ogſaa her 
faavelfom i Kjøbenhavn vandt han Alles Agtelſe, og Aka— 
demiet for Maler: og Billedhuggerkunſt overrakte ham 
Diplom fom Æresmedlem, Ved de Uenigheder fom 1804 
udbrod mellem Frankerig og Sverrig Taldtes han tilbage 
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og Tevebe igjen nogle Aar for Videnſtaberne i Paris indtil 
han blev udnævnt ti! Geſandt i Sachſen. Alerede 1804 
var han bleven Gommandant ved Wreslegionen, nu blev 
han tillige Rigsbaron. Han døde i Carlsbad den. 20 Juli 
1811 i en Alder af 75 Aar. Foruden hans fortræffelige 
Beſtrivelſe over Spanien udgav han og Chatelts Reife 
i Portugal, Han har overfat adſtillige Værter af Tydſt. 

Bourignon (Antoinette) blev føbt den 13 Jane 
1616 i Lille og var af Naturen faa vanſtabt, at Fomilien 
holdt Raad om man ei ffulbe qvæle Barnet fom et Uhyre. 
Uagtet hendes Forftant tidligt uüdviklede fig paa den meeſt 
glimrende Maade kunde den dog ei tllintetgjøre Indtryk— 
Let af hendes Heslighed.  £Lægning-i myftifte Bøger og de 
førfte Chriſtnes Hiftorie ophidſede hendes Indbildning se 
kraft faaledes, at hun foregav at have Aabenbarelſer og 
følte fig faldt til ar gjenindføre Evangeliets rene, fimple 
Aand. 3 hendes 2ode Aar vilde man bortgifte hende, men i 
det Hieblik, man vilde ſtride til Ceremonien, flygtede bun 
i Mandstlæder.. Ved Hjelp af Erkebiſpeni Cambray, kom 
hun i den hellige Simphorius's Klofter, hvor hun udbredes 
de fine Meninger, vandt nogle Monner for den og faae fig 
ſnart i Spidſen af et betydeligt Partie. Hun vilde netop 
flygte med fine Profelyter, da Kloſterets Skriftefader opda— 
gede dette Forehavende og lod hende jage bort fra Sfaden. 
Nu gjennemftreifede hun Landet, og, da en betydelig Arv 
tilfaldt hende efter hendes Fader, blev hun Forſtanderſte 
for Defpitalet Notre Dame de fept Plaies i Lille. Her have 
de hun nye Aabenbaringer og faae ei andet end Froldmænd 
og onde Aander. Derved forvirredes hendes Hjerne faales 
des, at Politiet fik hende bort fra Lille. fun giennem— 
reifte derpaa Flandern, Brabandt og Holland og kom ender 
lig fil Amſterdam, hvor der dengang fandtes mange Reli— 
giongfværmere og hvor Bourignon derfor i Begyndelfen 
gjorde Opfigt. Hendes Huus tjente alle Religlonsſekter 
til Forſamlingsſted, og der fan ingen Daarlighed tænkes 
fom jo udøvedes der, Men, da hun og vilde bringe fine 
religiøfe Drømme i Politifen var hun nær bleven greben, 
men fandt Leilighed til at flygte til Holſteen. Denne om» 
vankende Levemaade maatte nødvendig udfætte hende fer 
mange Fcrer, omendſtjondt hun paaſtod, at befidde et 
Middel mod hvert Slags Fornærmelfe, Thi hun var ei 
alene felv overordentlig kyoſt, men troede endog at kunne 
meddele alle dem, ſom nærmede fig hende, Kövdſthed. Dog 
veed man af hun adffillige Gange har opvakt den heftigſte 
Kierlighed for fig uagtet. ſin Styghed. Saaledes forelffes . 
de en vis Seb. Saulien fig i hende og vilde ægtet hende, 
da han forgjeves havde føgt at forføre hende, og, da 
hun afflog Ægteffabet, vilde han endog bruge Vold imod 

ob 
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hende, En Anden var det ſamme Tilfæeldet'med, og ende⸗ 
lig maatte Lovene førge for hendes Sikkerhed. Endnu ét 
fit 60de Aar havde hun Intet tabt af fin Livlighed og 
Uandsbirkfomheb. Da Udbredelſen af hendes Lære git 
langſomt frem, lod hun næften alle fine Værker trykke uns 

der fine Øine i franſk, tydſt og flamfø'Sprog, Endnu ens 
gang tiltrak hun fig Rettens Opmerkſomhedz hun var 
nemlig i Spidſen af en talrig Religionsſekt, ſom dog holdt 
fin meget ſtjuit, da det blev forbudet hende af gjøre Brug 
af det Trykkerie, hun havde i fit Huus, Da hun ei adtød 
maatte hun bort, Hun reifte og førte fit Trykkerie og fine 
Papirer med fig paa Vognen. J Strasburg var hun nær 
bleven. fenet fom Her, Hun blevogfaa bertjaget”fra Hams 
burg og begav fig til Oſtfriesland, hvor Baron von Luͤtz⸗ 
burg gjorde hende til Forſtanderſte for et Hoſpital. Men 
ogfaa herfra blev hun forviift for fin Uroligheds Skyld, og 
døbe endelig den Zote Oct. 1680 paa fin Reife til Franecker. 
Hun paaftod,'at den fande Kirke var uddød og aft Gud havs 
de befalet hende at oprette den igjen. Denne beſynderlige 
Perſon var imidlertiid af en levende gjennemtrængende 
Hand; hun beſad Lethed i Udtryk og henrivende Veltalen⸗ 
hed. Hun har efterladt nær ved 22 tytfe Bind af hendes 
egne Værter, 3 

Bourſault (Edme) født i Mucit V Eveqve i 
Bourgogne 1638, vorte op uden al Opdragelſe og tom 
1651 til Parig uden at forſtaae meer end fin Provincialdia⸗ 

left (Patois). Han lærte nu at tale og ſtrive Franſt og 

bragte det i Korthed ſaavidt, at man overdrog ham at 

forfatte en Bog for Dauphinens Opdragelſe. Denne Bog, 
faldet la veritable etude des Souverains, behagede Kongen 
ſaaledes at han.udnævnte Bourfault til Anderlærer hos fin 
Son. Bourſault afflog denne Poft, fordi han ei forftod 
Latin. Af famme Grund vilde han ei optages i Akade— 

demiet. 3 fin Ungdom udgav han en Zidendei Vers hvil⸗ 
ken morede Kongen og hele Hoffet meget og indbragde ham 
en Penfion af 2000 Franker. Men, da han engang gav et 

Inftigt Eventyr til Bedſte, ſom var hendet en Capuciner, 

bevirkede Dronningens Skriſtefader at hans Blad blev uns 

dertrykt og uden den ſtore Condés Beſtyttelſe vilde Bour— 

fault være bleven fat i Baſtillen. — (Et andet Blad blev 
ligeledes forbudet formedelft to ondſkabs fulde Vers mod 

. Kong Vilbelm af Engelland, med hvem man dengang ftod 

i Fredsunderhandlinger. Lykkeligere var han paa Thea— 
tret. Adſtillige af.hans Stykker bleve givne med var af 
Bifald. Blandt andre le Mercure galant, Esope a la ville 

og Esope a la cour. Hans to Zragnebier Maria Stuart og 

Germannicus, om hvilfen fidfte Pierre Corneille domte 

meget gunftigt, ere aldeles glemte. pan havde det Uheld 
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at fomme i Strid med Mellere og Boileau. Han forfate 
tede en afſtyetig Kritik over'PEcole des femmes under Tis 
tel Le portrait du peintre, og Moliere tugtede ham derfor i 
fit Imprompru de Verhailles, Forat bevne fig paa Boileau, 
fom havde angrebet ham i fine Satirer, ſtrev han et Lyfts 
Mr under Titel Satyrej des Satyres, hvis Opferelfe dog 

vileau forhindrede, Siden hevnede Bourſault ſig paa 
en ædlere Maade, Han hørte af Boileau "befandt fig i 
Pengeforlegenhed ved Badene i Bourbonne. ilede'til ham 
og paatvang ham et Laan af 200 Frederiked'or. Rørt 
Over denne Hoimodighed føjentte Boilcau ham fit Venſtab 
øg udftrøg Navnet Bourſault af fine Satirer. Bourſauit 
bøde i Montlucon 1701. Hang Theater indeholder 16 
Stykker; desuden har man adffillige Værker af ham. 

'BWore er en egen Art Nevekamp, fom hører tilt 
Engellendernes Natſonal⸗Egenheder. Der gives egne 
Boxere, der ajøre Profeffion af denne Ferdighed, og fæate 
deels for andre for Betaling, deels ſtages de indbyrdes for 
et Antal Tilffuere. Boxekunſten beftaaer deri, at man fors 
ftaaer at dakke fig felv og bibringe ſin ModſtanderStod med 
Mæven paa be fvagere Øtæder ifær paaMaven. Derere vie⸗ 
fe Regler, fom altid maae iagttages. Sadlænge f. ér. 
dén Ene ligger paa Jorden maae den anden ei flaae ham. 
Gabvaflig ere de Stridende nøgne til Hofterne. Den der 
forſt yttrer, at han vil holde op, er den Overvundne. 

Boydell (John) født 1730, havde megen Indfly⸗ 
delſe paa Kunſternes Fremføridt i England. Han ane 
vendte Millioner paa Shakeſpeares Gallerie, paa hvilket 
han lod alle fin Tids ftore Malere og Kobberſtikkere arbei⸗ 
de. Han udgav mange anbre Samlinger af Kobberſtyk⸗ 
Fer, blandt hvilfe Houghtons Gallerie udmerker fig. Det— 
te kjobte Catharina 2den. Man fylder ham desuden en 
vigtig Bog Liber veritatis, der 'beftaaer, af et Facſimile af 
det foftbare Bind, hvori Claude Lorrain nedlagde en Teg— 
ning af alle ſine Malerier og hvis Originål Hertugen af 
Devonfhire eier. " Endelig beſorgede han Collection of 
rints, engraved after the moft capital paintings in Eng- 
and; 6 Vol. (de to førfte ere ifær fortræffelige. - Boydell 
nød den hoieſte Agtelſe, var Sheriff og Lord Mayor og 
døde 1804+ - 

Boyeldieu (Adrian), født i Rouen 1770 har 
giort fig bekjendt ſom Claveerſpiller og Componift. fan 

. Blev anfat ſom Profeffor ved Muſikconſervatoriet i Paris, 
var derpaa nogen Tid Capelmeſter hos Keiferen af Rus— 
land, men vendte faa tilbage til — Han har 

12 
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Tomyponeret adfkillige zemiſke Operaer før Theatret, men vis 
jer fig fortrinligft i Romancen. sg 

Boyle (Robert) en berømt engelſk Philoſoph, født 
i Lismore i Irland 1726, varden 7de Søn af Richard, 
Greve af Cork og Orrery, ſom overgav ham” til en Amme 
med den Befaling at opdrage ham fom fit eget: Barn. 
Desuagtet havde han ſtedſe en fvag og ſygelig Conſtituti— 
on. Han vifte tidlig megen Smag for Videnſkaberne. J 
Aaret 1633 beſluttede hans Fader at lade ham reiſe uns 
der en fornuftig og indfigtsfuld Mands Ledſagelſe. De 
giligjennem Frankerig til Genf, hvor de fortfatte deres 
Etuderinger nogle Aar. 1641 reiſte Robert til Italien, 
hvor han dog ei blev længe, Da han 1642 opholdt fig i 
Marfeille hørte han om Udbrudet af en Rebellion i Stland. 
Han kom herved i Pengeforlegenhed og ſaae fig forſt iſtand 
til at rerfe fil Engelland 1644. Imidlertid havde hang 
Faders Død fat ham i Befidtelfe af en betydelig Formue. 
Han begav fig til et Landgods i Stalbridge, hvor han bes 

jeftigebde fig med Videnſtaberne, ifær Phyſik og Ehemie; 
Han vareen afde førfte Medlemmer af et lerd Seiſkab, der 
dannede fig. 1645 og i Kørftningen holdt fine Forfamsinger 
under Navnaf et philofophifø Collegium, men flygtede ſiden 
under be borgerlige Uroligheder til Oxford, og fiden efter 
Carl 2dens Thronbeſtigelſe bekreftedes under Ravn af 
der kongelige Selffab, Boyle beſtjeftigede fig under fig 
Ophold i Orford med at forbedre den af Otto Guerike op— 
fundne Luftpompe, hvilfen han anvendte til lærerige Fors 
ſog over Luften 03 andre Subftanfer. "Han, ftreed mod den 
ariſtoteliſte Philsſophie, da han, fom Baco holdt Erfarinz 
gen for den enefte ſikkre Vei at finde Sandheden, En Fien— 
de af alle Syſtemer, fremftod han og mod den da af Che⸗ 
mikerne antagne Lære, fom udgav Salt, Svovl og Mercure ” 
for Legemernes Grundſtof og bevifte ved Erfaring denne 
Hypothſes Uſikkerhed. Hvert Aar af hans Liv. udmerke— 
des ved nye Forføg, der tjente til at omftøde Vildfarelſer 
øg lede til almindelige Sandheder. Ham ffylder man den 
førfte nøjagtige KundfÉab om Luftens Indſuelſe ved Fors 
kalkning og Forbrending og Bægtens Forøgerfe ved Metals 
kalke; Jagtkagelſer, fom have tjent den nyere Chemie til 
Bafis. Han er den Førfte af dem, der ſtuderede Luftens 
chemiffe Phænomener og Forløber før en Mayow, Hales, 
Cavendiſh og-Prieftley. Han var tillige meget virkſom 
for Religionen, J alle ſine philoſophiſte Arbeider vifte 
han en ligefrem, methodifé Aand, der fun ftøttede fig paa 
Erfaring. Men, han befad tillige en levende, bevægelig 
til vhanfaftiffe Sdeer hengiven Phantaſie, fom var bleven 
Yaiti hang Ungdom ved Læsning af Amadis fra Gallien 
og havde ſiden beſtandig Indflydelſe paa ham. Han var 
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og tilbøjelig til Melankolie, hvilken forøgedes ved flere 
Begivenheder i hans Liv. Dijevelen, figer han ſelv, ben 
—*— fig af hang Tungſind, opfyldte hang Sjel med 

fræt og indgiod ham Tvivl mod nogle af Religionens Hos 
veddogmer. Denne Tilſtand var ham faa utaglelig, at 
han følte fig friftet til at unddrage fig den ved en. frivillig 
Død. Kun Krygt for. Helvehe hindrede ham deri, Han 
føgte at ſtyrke fig i Troen, men fandt de Skrifter, han læs 
fte til Religionens Forſvar ci tilſtrakkelige. For aft kjen— 

de Religionens Hovedbøger't Originalſproget, ſtuderede 
han de ovientalffe Sprog, iſer det Hebraiſte, forbandt fig 
paa det Inderligſte med Thomas Hyde, Pococke ꝛc. Re— 
fultatet af diſſe Studier varen Overbeviisning, der vifte 
fig deels i hans theologiſte Skrifter, deelsi velgjørende og 
hoimodige Handlinger. Han indrettede offentlige Lærer 
ftole for at beviſe Chriſtendommens Sandheder og denne 
Stiftelſe fylde vi Samuel Clarkes ffjønne Taler øver Guds 
Zilværelfen Han befordrede Miffionsanftalterne i Indien 
og lod Bibelen paa fin Bekoſtning trykke paa irſt og galiſk. 
Med hang religtøfe Grundfætninger forbandt han de renees 
fte Sæder, en fjelden Beſtedenhed, Velgiorenhed og Uegen— 
nyttighed, hvorved han erhvervede almindelig Agtelſe. 
—— i London 1691 og blev begravet i Weftminfters 
abbedie. 

Brabandt, forhen et mægtint Hertugdemmei 
Nederlandene. Det grendſede mvd N. til Holland eg 
Geldern, mod V. til Seeland og Flandern, mod 9. til 
Hennegau cg-Namur, mod Øs til Stiftet kuͤttich og Gel— 
dern. Det tilhørte deels Huſet Oſterrig, deels de forenes 
deNederlande, hvorfor det inddeeltes i der oſterrigſte og hols 
landſke eller batavifte Brabandt. Hiint indbefattede den 
fydlige, dette den nordlige Deel. Den ſydlige Deel af det 
øfterrigffe Brabandt kaldtes og det wallonſte Brabandt 
eller det romanſke Land, hvor der taltes en fordærvet franſt 
Dialect. J den nordlige Deel talte Folket flamſt. Den 
mere dannende Deel af Nationen taler almindeligt Franſt. 

Ifolge en anden Inddeling beſtod Brabandt af fire Quar— 
terer, Løwen, Bruͤſſel, Antwerpen og Herjogenbufch , 
hvoraf de to førfte og en Deebaf det tredie tihørte Oſter⸗ 
rig, det øvrige de forenede: Nederlande. Det havde 28 
Etæder og 700 Landsbyer, ; 1746 erobrede de Franſte det 
øfterrigffe Brabandt, men maatte give dettilbage i Fre— 
den til Aachen. J Freden til: Luneville blev det afftaaet 
til Frankerig, ſom alerede længe før havde erobret det og 
deraf dannet Nethernes og Dyle Dep. ” Siden kom ogſaa 
de Franſte i Befiddelfe af det holardffe Brabandt, men 
tabte det Perle; Freden til Paris 18314. Det er efter ſenere 
Beftemme!fe forenet med Kongeriget de forenede Nederlan— 
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be, — Landet er i bet Øele meget frugtbart paa Korn, 
ſtjont det. og har betydelige Skoͤvegne og i den nordlige 

Deel Sumpe og Sandegne. Kniptings- og Klædemanus 
facturerne ere af Vigtighe. — Brabandons kaldtes i det 
12 09 13 Aarhundred Tropper, der lode fig udleje t fore 
ſtiellige Nationers Tjenefte oa vare bekjendte for deres vils 
de Tapperhed. De beſtode meeſt af Brabandtere. 

i J . 

Brachyaraphie, den Kunft at ſtrive med Forkortes 
ninger, er ligebetydende med Stenographie og Tachygra— 
phie. Brachylogie er den Feil 1 Stilen, naar 
man ved tvungen Korthed bliver utydelige i 

Bracteater ere Mynter af Guld eller Solv⸗ 
blek, hvilke bleve hyppigen flagne i Middelalderen og hvis 
Fæbreneland var Thyringen firar efter Becyndelfen af det 
12ta Aarhundred. De ſtore Bracteater, ſom alerede fors 
fvinde ved Slutningen af det i3de Aarhandred, ere Stuk⸗ 
ſtokker foranledigede ved det under Henrik 2den opkomne 
Majeftætsfegl. 

Bradley (James) Cen af de ſtorſte Aſtronomer 
var født 1692 i Shirnborn i Engelland. Efterat have ftus 
deret Theologie i Orford, blev han anfat ſom Præft, men 
hané medfødte Tilbøieligbeb drog ham fnart til den Løs 
bebane, hvor han er Sleven berømt, En Onkel underviſte 
Ham i Matbematifens Elementer; egen Flid bragte ham 
videre og i Aaret 1721 blev han udnævnt. til Prof. i Aftros 
nomien ved Saville Collegiet i Orfords Nu nedlagde han 
fine Vræftefald for gandſte at opofre fig Aſtronomien. 
Sex Aar efter befjendtgjorde han fin Opdagelſe af £ ys 
fets Aberration ogfiden af Fordareleng 
Soingning, begge af vigtige KXølger i Aftroncmien, 
J Aaret RSS vifte Bradley i en egen Memoire, hvorledes 
man fan beſtemme Længden ved Hlelp af Jupiters Drabans 
teres Formorkelſer. Aar 1741 erhotot Bradley 'efter Hals 
leys Død den betydelige Poft fom fongelig Aftronom og 
begav fig til Obfervatdriet i Greenwich. Her havde 
Bradley faa at fige fun Omgang med Himmelen og fine 
Inſtrumenter og ſamlede fleréFoliobind af fine egne Jagtta⸗ 
gelfer, Af diffe have fenere Aftronomer øft og vedblive af 
øfe. 1200 af Bradley beregnede Jagttagelſer over Maaz 
nen leverede Mayer de Beftemmelfer, han behøvede til fine 
Maanetavler. Bradley var forreften én beſteden, vels 
villig, menneffefjerlig og heimodig Mand; han var aldeles 
uden Fordringer og uegennyttig. — Efter to Aars Lidelfer 
døde Bradley 1762 i en Alder af 70 Aar. 
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Braga i ben fſtandtgaviſtke Gudelere, Cen af 
Aſerne, Odins og Friggas Son. Efter ben ſenere Coda 
er. ben ben fortrintigfte i Viigdem og Veltalenhed og den 
færdigfte i Poefien, hviltfen Bidenſtab derfor er faldet eftet 
kam. fang Gemalinde heder Ydun eller Idun— 

na fun mms i et Kar de goldene Æbler, hvoraf 
Guderne følfe for at vedligeholde en evig Ungdom, Bras 
gaé parpe heed Telyn. 

* 

Braganjga (fee Portugal.) 

Brah ma efter den fndiffe Mythologie bet førfte.af> 
de tre føcftefødte, gubdommelige Vaſener, Perfonificatios 
nen cf den Deel af den almæatige Guds Valen, fom Sam 
forft fremkaldte for at fuldføre fine evige Denfigter. Brahe 
ma betyder Lovenes Videuſtob, og med Met giver man bet 
ſem Giaber tålbedebe Vælen bette Mavn, fordi bet orde 
nede den bele Stabning efter Natureng five. Desuben er 
Brahma Skſebnens Gud, ber efrer den evige Guds Billie, 
ſom er hang ufravigelige Mettefnor, fortfærter ten af bam 
begyndte Gtabning og giver alle Stabninger Tilværelfe, 
men beftemmer tillige denne Tilvarelſes Tid og giver ei 
alene tiv, min ogfaa Døbt. Wan troer Braͤhma bøer efier 
viſſe fange Perioder og bliver faa igjen lecenbe; efter ans 
dre doer han Cugang hoert Aar. Blandt Dyrene er Sva⸗ 
nen ham helliget. Efter en tidligere Idee, er ban ſom 
de flefte andre Guder Mand og Qvinte tillige; efter 
en fildigere har han to Gemalinder Sarafradi og Quia⸗ 
ds an afbildes med fire Heveder og ligefaa mange 
me. 2 

Braf miner cer Brabmaner kaldes be, 
fom høre til den fornemfte Glaffe i Indien. Kun de ere 
iftand til at blive Præfter. De, ere udfprungne af Brah⸗ 
mas Mund og han paolagde bem den Pligt at læfe Veda, 
Cde hellige Bøger) lære andre ben, ofre, bjelpe andre ved 
Ofringerne, give Almiffe, naar de vore rige og modtage 
Almiſſe, near de vare fattige. Man bar tillagt dem en 
overordentlig Anſeelſe. En Brohmen, enten ban er lærd 
eller. itfe, er en mægtig Gudtbom. En Konge ſtal albrig 
opbidfe en Brabmin til Vrede ved at inddrage bang Penge, 

, Thi vredes- ban, tan han paa Mie dlitfer ved Ofre og Forban⸗ 
belfer ftyrte Kongen. tilligemed hans Fropper, Clepbans 
ter, Vogne og Keſte i Fordærvelfe. Alerede før fin Fodſel er 
en Brafmin felv hos Guderne en Gjenſtand for Agtelſez 
men. hvad ban forfynder Menneſteſlagten er afgjørende 
Dom. | Der gives ingen ſtorre Forbrybelfe paa Jorden end 
at dræbe en Brabmin, og blev ben endog overbeviift om 
enhver Forbrydelfe, faa tør Kongen bog fun forvife ham 
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éf Riget, uden at inddrage hans Formue eller tilfsie ham 
legemlig Straf. N AN ' 

Bramanteafurbino (Lazjari), en berømt 
Bygmeſter, var født 1444 i Caftel Buranti i Urbinos Dis 
ftrikt. Han beſtjeftigede fig i Begyndelſen med Maleriet; 
men hans afgjørende Talent for Bygningskunſten fil fnart 
Overhaand. Pave Alerander den éfe udnævnte ham til fin 
Architect, og Julius 2ben til Intendant over fine Bygnin— 
ger. Paa den Sidſtes Befaling forbandt han Belvedere 
med det vaticanffe Palads. Han bevægede Paven til at 
lade nedrive St. Peferstirfen for at opføre en prægtigere 
iftedet, hvilken ei ſtulde have fin Lige i den hele Verden. 
J Aaret 1596 blev Grunden lagt til denne Bygning efter 
Bramantes Vian, og ben beundres endnu fom den nyere 
Bygningskunſts ftørfte Værk; dog døde han. alerede 1514 
uden at fee Enden paa fit Arbeide, fom Michael An: 
gelo Buonarotti fuldførte. pan blev begravet 
i Baſilikerne, hvis Bygning han havde begyndt. Hang 
i Aaret 1756 i Manufcript fundne Værter, ere deels i Pros 
fa deels i Vers og udgivne ſamme Aar i Mailand. 

Brand (mebdic,) en Deels Udbøen i et organiſk Lege⸗ 
mé. Den nærmefte Aarſag hertil er Senfibilitetens Kors 
fvinden (Nervefraftens fuldkomne Evæfkelfe) i en Deel, 
hvorfor nervøfe Betæendelſer faa let gaae øver til Brand 
og nervoſe Febre fnarere blive dødelige end andre. . Der gie 
ves forffjellige mere fjerne Aarſager til Brand. Den fan 
1) være en Følge af Betændelfe; den fan 2) fomme af 
Mangel pad det arterielle Blods Tilflyden, naar f. Ex. en 
Arterie beſtadiges eller ſammentrykkes, og 3) naar Senfis 
fibiliteten fynfer til Nul, Saaledes opkommer ei fjelden 
hog meget gamle Perfoner Brand i Taerne af fig felv, da 
Nervekraften i diffe fjernere Dele førft utdøer. Endeligt 
er det ei ufandfynligt, at der gives viffe Subſtantſer, hvis 
Pacvirkning umiddelbar fvæfte Nervekraften faaledes, at ” 
den pludſelig eller efterhaanden tilintetgjøres f, E.anſtik— 
kende, ſmittende Gifte. | 

Brandasfurance Ferfilring mod Ildebrand, 
fom Staten eller et Selſtab paatager fig, hvorved det for— 
pligtet fig til mod et aarligt Pengebidrag at erftatte Eie—⸗ 
ren af et Huus eller af Møbler den ved Ildebrand lidte 
Glade, Slige Anftalter opkom førft efter Aaret 1723, 

Brandenburg (Churfyrftendømmet) er det ops 
rindelige Stamhuus for Preuffens Kengefamilie. Iden 
ældre Tid boede &Sveverne i dette Land. Blandt dem 
havde Semnonerne dereg Gæde i Mittelmark og 
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£øngobarberne iAltmark. Longobarderne bleve 
fiden nødte til at gane over. Giben og bleve undertvungne 
af Marbob, Marcomannernes Konge. Giben udvandrede 
de tilligemed Semnonerne og ftiftede bet longobardiſte 
Rige i Jtalien:…i de forladte Lande indryttebde nu Wender 

, eller flavifte Folt, blandt bvilte Wilzerne vare de ſornem⸗ 
ſte. De byggede abftillige Stæber, blandt hoille Ø ra ns 
nibor PRESSES Brandenburg) bien 
mærfelig.. Wilzerne indvilledes berpaa i Krig mod Fran—⸗ 
fer og Sachſer og kom ſiden under Gar! den ftores Herre⸗ 
dømme. —DDy gjorde de fig igjen mafhængige og foturoli⸗ 
gede Sachſen og Thytingen ved byppige Inbfaid, Endelig 
unbgrfaftede Henrit iſte fig Wenderne og erobrede Brannis, 
bor, Tilden ſachſiſte Graudſes Beſtottelſe indſattes 
Markgrever 93i. Diſſe maatte deg endnu ofte fjempe 
med Wenderne og Krigene varede hended 300' Aar indtil 
Kerfer Lothar fortenede Albrecht der & år, Øreve af 
Afcanien med Rotrdmark. fan gjorde Cudepaa Weadernes 
Herredømme i biffe Cgne og kaldte fig forft Martgreve af 
Srandenburg. Enten anlagde han Berlin eller gjorde ben 
tilen Etab; Stendal og flere Stadet fylde bam og bdberee 
Oprindelſe. Der ftiftedes adſtilige Linier af hans Eftet⸗ 
tommere, ſom uddøde ved Marfgreve Genr it 1320. 
Mu tildelte Keiſer Ludvig af Bayern fin Sen Ludvig 
SMart Brandenburgi ban antog fiden fin Broder &udvig 
der &KRåmer til Medregent eg overlod ham ſiden Regjes 
ringen, hvilten denne igjen aftraadde fin Broder OD rt ce 
Denne fluttede et Arveforlig med Keiſer Garl gbde, 
bvorved. Keiferen få Arveret tilGbhurmart, boittet ban 
tilfibft nedre Ot to at overlabe fig. Keiferen forlenede - ſin 
Con Bengel dermed 1373. Da Wenzervar udnævnt 
til Keifer få hans Breder Gi gigsmunå Brandenburg. 
Hané Regjering vor ci fordeetagtig Tor Landet, og ban fom 
tilfidftienfaadan Gjeld, at han oberlod fin Fætter Jobft 
fMæbren Ghurmart i Pant ſer en Sum Penge. Under 

Koen nagebe Forvirringen f;fonbet fin bøiefte Spidſe og 
ved bang Dod tilfaldt igjen Landet. Sigismund fom paa 
famme Tid 14T1 udnævntes til Keiſer. en indfatte nu 
rederi, Burggreve af Nårnberg, af Gufer Hohenzol⸗ 
Tern, ſom bavde gjort ham vigtige Tjenefter, til fin State 
bolberi Gburmart, Fra⸗denne nedſtammer det nu regjer 
rende kongelig preusfiffe Duus, ber altſag har falleds 
Oprindelfe med Huſet Lothringen, Oſterrig og Baden. 
Denne Frederik, den jode Buragreve af Mirnberg, bavde 
Lidt efter lidt forefudtKeifeven med 400000 Guldgolden og 
erboldt berfor 1415 Mart:Brantenburg , Ehutverdighe⸗ 
ben og Erkekamnerembedet. Nu begyndte fytfeilgere 
Tider for Brandenburg, og Frederik tog fin Nefibens t 
Berlin, Hans Son Frederit den2den med Jerns 

' 
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tænderne aftraadde fit Stammeland, Franken, tir fine fe 
Brødre. Han indloſte Neumark, ſom Sigismund havde 
pantfat til den tydſte Ordens Hsimeſter for 100000 Gylden. 
Rederlauſitz overgav ſig frivillig rilhbam, men, da han 
ej kunde forfvare det imod Kongen af Bøhmen fif han ads 
ſeillige andre Lande fil Erſtatning. Han forfifrede fig des⸗ 
uden Ret til Arvefølgen i Medlenborg og Pommern, 1471 
overgav han fin Hroder Albrecht, kaldet den tydſte 
Achilles Regjeringen, Denne overgav endnu i levende Liz 
ve fin ældfte Søn Johan Churværdigheden, den anden 
Frederik Anépad) og den tredie Sigismuns 
Bayreuth. Diffe tvende ere Stamfædbre for de Branden— 
burgſte Markgrever I Franfen. Under Fohan (Cicero) 
og Zoachim (Neſtor) fremmedes Videnffaberne, dog 
var den fitfte en Fiende af den protefrantiffe "Lære. Hans 
Son Joachim 2den indførte den evangeliſte Religion. 
Den folgende Churfyrſte Jo achim Frederikeer— 
holdt de ſamtlige frantifte Lande og tillige Hertugdømmet 
Jægerndorf. Dog deelte han difje Lande imellem fin Fas 
milie. Hans Gøn Johan Sigiſsmuͤmd fik efter 
den vanvittige Albrechte Frederiks Død 1618" 
Hertugdsmmet Preuſſen i fuldfommen Beſiddelſe dog ſom 
Lehn af Polen. Ni Xar i Forveien havde han ved den ſid⸗ 
fte Hertug af Cleves Død begyndt at gjøre Fordringer paa 
hans Lande, fordi hans Gematinde var den afdode Here 
tugs ældfte Søfter. Han ſatte ſig virkelig tilligemed Pfalz⸗ 
greven af Meuburg i Beſiddelſe af diffe kande og beholdt 
Hertugbømmet Cleve og Grebſkaberne Mark og Ravensberg. 
Johan Sigismund gif over til den reformeerte Kirke og 
døde 1619. Georg Wilhelm, hans Søn og Efter— 
følger vilde eis deeltage i "30 Aarskrigen, men desuagtet 
bleve hans £ande ødelagde, da han ingen Krigshær havde 
il deres Forfvar, Siden nødtes han til at tage &G u ft'av 
dolphs Partie men efter hane Død fluttede han Fred 

med Keiferen. Han oplevede ei Enden paa Tredivegars⸗— 
krigen og efterlod fine Lande i ubeffrivelig Forvirring. 
Ved hang Død 1640 kom hans ubmærfede Gøn Fred es 
rif Wilhelm denftore tilRegjeringen og brags 
te Roe og Orden i fine Lande. Ved den weſtphalſte Fred 
erholdt han adſtillige Lande, Vel maatte han overlade de 
Evenffe Endeel af Forpommern, fom var ham beftemt , 
mean han fif iſtedet Magdeburg, Halberſtadt Minden og 
Camin fom verdslige Fyrſtendommer. Derpaa begyndte 
—* ar fætte fin Krigsmagt paa en bedre Fod og forøge fine 
ndfomfier. Jden Krig,- has: formedelft Preufjen indvik— 

ledes imed Polen og ſiden Sverrig aftråadde Polen i Fors 
liget til Welan 1657 Gouverainitet over Preuſſen. — 
Da Ludvia s4de angreb Holland tog Fred. Wilhelm dette 
£anis Partie, men fluttebe Fred til Voſſem. Dog udbrød 
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Krigen fnart igjen sag Churfurften beffieftigede fig ffær med 
de Svenſte, fom han fløg ved Fehrbellin. Da han blev 
fortabt af fine flefte Allierede maatte han bog flutre Fred 
med Frankerig og Sverrig og tilbagegive næften Alt, bvadb 
han havde erobret fra de Gvenffe. Dan dode 1688 og bar 
ei blot Om ſorg for at udvide fine Lande, men fatte bem 
ogfaa i den meeft blomftrende Tilftant , vrd at mobtage 
OSSE NM ovre ed ved af underſtotte de Komilier, ber vare 
orarmisde veb Krigen, ved at ephjelpe Stader, anlægge 
Landebyer, befordre Aaerbyrining og panbde!, lade grave 
æn Ganal fra Syrce til Oder, ovrerte et Hanbetsferflab £ 
Emdben og ſerſt indføre Pohsafent i fine todſte ande, 
Sfær vår det Brarbenburg fib ftor Mytte at han modtog 
20000 fran fle — Flogtninge. Han fremmede og⸗ 
faa Lærdom eg be ſtjonne Fonſter iftede Univerfiterer i 
Duisburg, der Fongelige Bibliothef fi Berlin 76 Lans 
Son Ørederit 3die poafatte fig 170! Kongelronen i 
Kinigsberg og faldtes fra den Tid ſem Konge 1 Preuffen 
Aker» it 1fte- Marfofandirburg i ben 
orrig⸗ Overſachſiſte Kreng, grændfer mod B. til Brauns 

ſchweig, mod NMN: til Meltenburg eg Vommern, mod ÆØ. tik 
Megviftriltet og Sydercuſſen og mob $. til Schleſien 

. £aufis, Sachſen æg Magdeburg. Der har et Fladeindhold 
ef 67 ) Mile, ingen ØWjerge, megen Sand, bog oIaa 
frugtbare Egne. Det frembringer Korn, bør, Hamp, 
Humle, Tobat, Jern, bar Qvæaavt, Rifferier, Manufactue 
rer og Kabriffer, betydelig Handel fom beforbreg ved Flos 
der og Ganaler, hdorved fintes en Mængde Stader. De 
flefte Indb. befjenbde fig til den turberffe, de øvrige til den 
r formerteReligion. Fra 1685 fil 1688 bar ber mebfat fig em 
ftor Mængde franfte Flygtninge, Lothringer og Walloner. 
Under Frederik 2dbens Megjering indtil 1777 —— nebfat 
fig i Ghurmark 7500 og i Neumarkt 2600 Cotoniftfamitter. 
Det hele Antal af Giviiindbyggerne beløb fig i Xores 1783 
til 98,124 SGjere, Landet igjenneryftrømmes af Clbern 
med Davel;, Spree, Oder, Warthe, Retze og 
Ucker Her findes mange Gøer oa Frederik Withelms 
Canal. Mart&rantenburg delee i Chbhburmartf 0 
Meumart.… Ghurnrart indbefattede 1) Altmark, 
med Hovedſtaden Stendal; 2)Vriegnig med Hor 
vebftaden Perleberg; 3) Mittelmark med Hos 
vedftaben Berlings 4) Ucfermart med Doveds 
ſtaden Prenziau. Neumark far fit Navn af 
at, Ghurfyrſt Frederik den zeden igſen indløfte den fra ben 
tydffe Orden. Hovedftadbener Guftrin. 

Brander, et med brændbare Materier kunftigt 
orfyldt Fartei, fom man enren ſtrot artænder eg med 
gunftig Bind flipper les mod de fiendtlige Stibe, eler 
øg bet er ſaaledes indrettet, at det ved et Sted anz 
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tendes og fpringer, naar det ſtoder an mob de fiendtlige 
Skibe. 

Brandes (Ernſt) Lerd, Gtatsmand oa Skribent, 
vat født i Hannover 1758 og ſtuderede fra 1775 til 1778 

”" paa Univerfitetet i Gøftingen, hvis. Belgjører han ſiden 
blev, da den hanroverſte Regjering udnævnte ham til Ca— 
binetsfefreteer og betroede ham den øverfte Beftyrelfe af 
Univerfitetet, hvilken alerede hans Fader havde foreftaaet. 
J Aarene 1780 og 1781 gjorde han en Reiſe gjennem Tydſt⸗ 
land og Franferig, paa hvilken ifær Theatrene i Wien og— 
Paris vare Gjenftante for hang Opmarkſomhed. Under 
fit Ophold i Engelland Vinteren mellem 1784 og 1785 kom 
han i meget vigtige poliriſte og litterære Forbindelſer og 
ſtafffede figen nøiagtig Kundffab i den brittiſte State for= 
fatning ſigeſom og denne Reiſe færdeles medvirkede til at 
oplive og uddanne hang Sands forPolitit. Efterat han 
efterhaanden havde beflædet de anſeeligſte Poſter ubnævns 
teg han til Gebeime:Cabiretsraad, hvilken Poft han bez 
Elædebt, da de Xranffe 1803 befatte Hannover, Han blev 
ved ben Leilighed valgt. til Cen af de Deputerede, ſom 
fluttede Gapitulationen med Chefen for den franſte Armee, 
og blev Medlem af Gouvernementer indtil en Regjeringse 
commigfion traadde iftedet for Lantftænderne. Han-døde 
den.13 Mai 1810 almindelig beklaget og favnet. Han bes 
fab et fjeldent Jagttagelſestalent, en ſykkelig Hukommel— 
fe og en ftor Verdens⸗ og Menneſtekundſtab. Diſſe Egenſta⸗ 
ber fees i hane Skrifter, af hvilke følgende ere de vigtige 
ſte: Bemærtniuger over Theatreneitons 
don, Parigog Wien, Gådttingen 17895 polis 
tifeBetragtningeroverdenfranfe Re— 
volution Jena 1790535 Betragtninger over 
nogle hidtil indtrufne Følger af den 
franffe Revolution med Henfyn, tilt 
Tydffland Hannover 1792; Betragtninger 
over QAupindekjennet Hann. 1809; Betragte 
ninger over Tidsgaanden i Tydſtland 
Gann. 1808 m. m. Desuden har han leveret Bidrag 
fil goͤttinger gelehrte Anzeigen,  Schlågers politis" 
ſches Journal, ben halliffe algemeine Litteraturgeitung ꝛc. 

8 randt (Enevold) ſee Struenſe. 

Brant (Sebaftian) kaldet Titio, født i Stras— 
burg 1458 og død ſammeſteds 1520, Han havde ſtuderet 
Jura i Bafel, promoveret der og med meget Bifald holdt 
Forelæsninger til 1494. Ogſaa hans Digterfalent erhvers 
vede ham ſtor Anfeelfe, eg Keiſer Marimilian faldte ham 
adſtillige Gange til fif Hof, Meeſt berømt er hang Nar: 
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te flid eler SibetfraMNarragønten, hvori 
hang Tidsalders Sæder, Laſter og Daarligheder ſtilbres. 
Foredraget er i det Hele lidet poetiſt, ofte lexd, bog mange 

” Tør der itte paa lykkelige og fine Vendinger det er undertis 
den fjernef uldt og fyndigt. Det er et fortrinligt Vært 
fuldt af fund Forftand, Verdens» og Menneſtelundſtab. 

Brantome (Pierre be Bourdeilles, Herre af Ab⸗ 
bediet) føbt i Perigord rs27 og ded den 5 Juli 1614 rofer 
fig af at gedſtamme fra en gammel obelig, mlerede under 
Gar! den ffore udmærket &lægt. Han tjente i Krigen un= 
ber Frants af Guifé. Gan taler om fig felv med megen 
Selbbehag, Jog fynes bet ei ſom fan negetſteds har ude 
mærket fig, bå bang Navn intetſteds nævne ved nogen 
vigtig Begivenbed. Noget efter Garl bru odes Død traf 

han fig tilbage fil fine Godfer, og her anvendte ban fin hele 

Tandetraft tif at nedſtrive Air brad han havde feet og ere 
faretsi den forſte faroneet af fit Liv. fan fatte felv overs 
ordentlig Priis paa fine Skrifter, der ogfaa have nogen 
For tjeneſte, Han er Cen af de bebageligſte og nyttigfte af 
te nyere Hiſtorieſtrivere. Hang Fortællinger er eet levende 
Malerie af hang Marhundred; han havde kjendt alle de 

vigtige Perfoner i famme, og havde været Vidne til og 

Deeltager fde flefte ſtore Begivenheder. — Dog maade man 

ci vente dybſindige Betragtninger eller grundig” Gag: og 

Menneffetundfab bog ham. Han har aldeles fit Fæbres 

nelands og fin Strands Characteer. Han er ofte flet une 
derrettet og tager det ei faa noie med Gandbeden. fan 

var, uagtet det Liv, ban havde ført, mere videnſtabelig 
dannet end de flefte af hans Vaabenbrodre. fan havde 

ftaaetg fortroligt Venſtab med Carl den ode, der yndede 

Porfien, han forftod Italienſt og Spauſt eg overſatte endog 

wogle Fragmenter af Lucian. 3 fin Genfombed bavde hau 
ſtedſe Vennen i Saanden og har efterladt følgende Varkerz 

Vies des hommes illustres et grands Capicaines francais; vies 

des grands Capitaines etrångers; Vies des Dames Allusttesi 

vies des. Dames galantes; Anecdotes touchant les Duels; 

Rodomontades et jurements des Espagnols og nogle Frag⸗ 

menter. J 

—Brafilien, et ſtort med Portugal forenet Rige 
i Sydamerika, horer til Verdens frugtbarefte og rigefte 
Lande: bet frembringer Safran, Bomuld, Ambra, Balſam 
Brafilies eler Fernambuftræe, Cochenille, Tobak, Gut» 

ler, Caffee, Indigo, Ingefær, Peber, Chinabart, Korn , 

Trée, Chryftal, Diamanter og Guld. Delte føger man, 

almindeligt vaa Bunden af Xloderne eller i de af Regnen 
frembragte Grave; paa ſamme Maabe findes og Diaman— 

ter, hoilket opdagedes ſildigere end Guldet, Den brafilis 

& 
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fie Handel er betydelig og ſtedſe i Tiltagen. Foruden be 
egentlige ældfte Beboere, Braſilianerne, ſom endnu ere 
uden Gultur. boe i Braſilien europeiſte Portugiſer, Cres i 
øler (eller faadanne, ſom ere fødte af europeiſte Forældre" 
i Brafilien). Meſtizer (af blandet, portugiſiſt og brafilis 
anfpertomit), ogRegere, af hoitke der aarlig bragtes 40 til 
50000 derhen. Det hele Folkeantal udgisr omtrent 1— 
Mill: Landets Srerrelfe reanes til 100000 (J) Mile: Gre— 
ne af Andesbjergene aaze igjennem det Indre, løbe mod 
Kyſterne og hanne adffillige Forbjerge f. Cr. Cap Magu— 
ary, Gaphde St. Roque, Cap de St. Augquftin, Cap de 
Gt, Thoma, Cap de'St. Maria, Cabo Frio. Hovedflos 
derne ere Maranhon (med YPupura, Negro, Carapanatu, 
Mutay, Purus, Madeira, Topayoſo, Fingu ꝛc) Gran 
Para eller Tocantines, Parana, Francefco o. ſ. v. Den 
ſtorſte Landſoe er Rarayes. Blandt Habbugterne ere Als 
iehelgensbugten og St. Vincent de vigtigſte. Climaet er 

vel hedt i den nordlige Deel, men afkjoles deg ved hyppig 
Regn, mad &. er det mere tempereret og ſundt. Landet 
ev inddeelt i 9 Gouvernementer nemlig: Vara, Maranbas, 
no, Fernambuco, Bahia, Rio Janeiro, St Paulo, Minas 
eg Geraes, Goyaz og Matto Graſſo. Indkomſterne reghes 
til 20 Mill. Gylden, hvoraf Bjergverkerne levere det Meſte. 
— Efterat Vaſco de Gama havde fundet Soeveien til Ofte 
indien udſendte Kong Emanuel Caſpar Corterreal for at 
følge i Cabots Spor eg føge enmordveftlig Gjennemfart. 
Han kom endnu nordligere end Cabot og gav adſkillige Ste— 

der paa den nordamerikanſte Kyft det Navn, de nu føres 

Han leed Skibbrud i de amerikanſke Bande og, da han kom 

tilbage uden Saab om at finde den nordveſtlige Gjennem— 

fart fortſatte Portugiferne ei mere deres Opdagelſesreiſer 
til Rord⸗Amerika. Et Tilfælde bragte dem i Beſiddelſe 

af Brafilien. Paa en Reife til Indien blev Alvarez 
Gabral drevet derhen, han ankrede ved den 1gte Grad 
fydlig Brede paa et Sted, fom han kaldte Porto Seguro. 
gandet felv kaldte han Santa Cruz og tog det i Beſiddelſe 
uden at anlægge nøgen Eolenie. Da man ber fandt et 

Tree, fom i Farve lignede et gloende Kul (paa Portugiſiſk 
Brafa) faldte man det nye opdagede Land Brafilien« 
Amazonfloden begrendſede det imod N., &a Plata imod 
S., det atlantiffe Hav imod Ø., og mod V. en Mængde 
ubekjendte Gøer, Floder, Bjerge og Moradfer, I Begyn⸗ 

delſen fjendte man ei dets Rigdom og beſtemte det til For— 
visningsſted for Joder og Forbrydere. De Forviiſte bes 
ayndte at dyrke Sukkerroret, ſom bragtes dertir fra Mas 

vera: Landet fik lidt efter lidt ſtorre Verdie og det pore 
tugififte Hof førgede nu for en bedre Dyrkelſe. I denne 
Henſigt tillod Regjeringen Adelen, at erobre Landſtykker 
for fig fetv eg forpagtede erobrede Stykker ſom Eiendom 
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for at dyrke bem. Saaledes anlagbes St. Salvador, St. 
Vincent, og Landet erobredes lidt efter lidt. Jefuiterne, 
bengang den meeft anfeere en, paatog fig be vilde Ind⸗ 
byggeres Omvendelfes - Medens Spanierne beherſtede 
Portugal, blev. Brafilien erobret af Dollænderne. 1625 
løben portugiſiſt Flaade ud far at virfe mod Hollænderne. 
Toget Intfedes, men Hollænderne erobrede der fiden iajen 
under Prinds Morig af Raſſau. Da Vortugal havde løg» 
revet fig 1640 forénede bet fig med Spaniens Fiender og 
fluttede 1641 en offenfiv Forbindelſe i &uropa med de for— 
enede Nederlande og en Baabenftilffand paa ro Aar i Of 
og Beſtindien. Hollænderne holdt fig nu for fuldkommen 
filtre i Beſiddelſen af Brafilien og forfømte deres Militairs 
magt der faaledes ‚at Portugiſeren Juan Fernandez de Vice 
ra foretog fig at fordrive Sollænderne. Uden Megjerins 
gens Vidende eller Beſtyttelſe ſomlede og underholdt ban 
en bær og fjemvede mobigt fra 1645 til 1654 indtil ban 
havde naaet fin benfigt. Den portugifife Regjering lod 
fom om den misbilligede denne Krig" Derved doſſedes 
Compagniet i Søvn og før det havde gjort alvorlige Udrufte 
ninger var Brafilien alerede rømmet af Gollænherne ved 
Gapitulation, I Waret 1661 fluttede Portugal under ene 
eiſt Mægling Fred med Holland og blev i Beſiddelſe af 

Brafitien mod åt ubberale 8 Mill. £Landet'blev ftedfe mere 
og mere byrfet langs Kyfterne, men blev førft ret vigtigt 
for Portugiferne fra 1698. Cr Tilfælde opdagede fore 
Statte af Guld i Provindfen Minages Geraeg, og fenere 
fandt man og andre Øgne rige paa dette Metal. J Aoret 
1728 opdagede mani den ſamme Sand, bvorfra man ſtil⸗ 
lede Guldet, ogſaa Diamanter. Ved de franſte Troppers 
Jnomarfch i Portugal 1807 gif det portugififfe Hof til 
Brafilien og blev fulgt af 11000 Udvantrede og 15000 
Mand Tropper. Flaaden ankom under engel Bedatning 
i Febr. 1808 til Landet. Regieringens Nærværelfe har ſi— 
den havt den fordeelagtigſte Indflydelfe paa Handel, Indu— 
ftrie og Gultur, Brafilien er fenere ophøiet til et Kongerige 
og Johan 6te beherſter dette tilligemed Portugal efter fin 
Moders Død i Marts 1816, Povede og RNefidbensftaden er 
Rio Janeiroz vaudmagten beftaaer af 20,000 
Mand, Somagten af 10 Linieſtibe og 10 Fregatter. . 

Braunau en-velbygget og fordum befæftet Stab 
red Floden Inn med 6000 Indb. og ſtore Klædefabriter. 
IF ældre Tider tilhørte den Bayern, i Freden til Teſchen 
blev den aftraadt til Øflerrig'og børte til Junviertel. 
Ved Wienerfreden 1809 kom ben til Frankerig ſom 
overlod dentil Bayern. Mu eies ben igjen af Øfterrig. 
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Braunſchweig Wolfenbuͤttel et Hers 

tugdsmme i den forrige nederſachſiſke Kreds, ftøder til de 
preusfifte Befiddelfér, Heffen og Hannover, Det hele 
Land innbefatter71 [] Mile, har 200000 Indb., 12 Stæder, 
12 Flætter og 463 Landsbyer, Indkomſterne belobe fig til 
1,800,000 og Militairmagten til 4000 Mand. Saltværs 
ferne eve næften tilftrættelige til Landets Nodvendighed; 
Jordbunden i den nordlige Deel har ſaa meget Korn, at 
den. ei alene dermed kan forfyne den fydlige, hvori Harge 
bjergene ligge, men endog udføre Endeel; Sfov findes 
paa flere Steder, De vigtigſte Producter til Udførfel ere 
Hør, fom for Størftedelen ſpindes og hvoraf aarlig udføres 
for 180000 Daler og den vilde; ſtjont ei meget kraftige 
Humle, hvoraf Braunſchweig af alle Tydſklands Provind— 
fer avler den ſtorſte Auantitet; Cichorierødderne ere her 
dyrkede til ſtor Fuldkommenhed, og Udfarelfen af dem er i 
de bedſte Tider beregnet til Tooooo Daler. Qrægavlen er 
tilſtrekkelig til Landets Brug og forbedres ſtedſe mere 3 
Harzfaarenes Uld hører til Udforfelsartiklerne Brauns 
ſchweiger Mumme fælges vidt og bredt, Der gives Ens 
deel Fabriker i Landet ifær en ſtor Speilfabrik i Sollin— 
gen, Biandt Stæberneere Braunſchweig og Wols 
fenbuͤtt el iſer mærkelige. — Huſet Braunfſchweig, 
hvoraf en Green befidder Kongeriget Hannover og fivder 
paa den engelffe Throne, er eet af de ældfte i Europa og les 
der fin Øerfomft fra "Albrecht Azo den iſte 
Markgreve af Eſte i Stalien. Albrecht A30 2, 
en Defcendent af den forrige var gift med Cuniguns 
de af den velfifke, Familie Deres Søn Welf den iſte 
erholdt Bayern og er Stamfader til det yngre welſiſte 
Huus, hvorfra det Braunſchweigſke nedſtammer. Under 
Henrik denftolte havde det welfiffe Huus mægtis 
ge Befiddelfer i Tydſkland vg eiede Bayern, Hſterrig, 
Braunſchweig og Sachfen, Henrik vilde været Keifer 
efter fin Svigerfader Lothar, men, da Conrad den 3die 
valgtes, blev Henrit ertlæret i Achten og døde 1139. Hang 
Gøn DHenrif Løve beholdt fun Sachſen, men, da " 
han gjorde fig fortjent afKeiſer Frederik 1fte i Stalien, gav 
denne ham Bayern tilbage, hvorfra dog Øfterrig ſtildtes. 
Da han meget udvidede fine Beſiddelſer i det nordlige 
Tydſkland ved at overvinde de ſlaviſke Folkeſlag og omftyrs 
te det obotritiffe Rige, vaktes derved hans Fienders Mis⸗ 
undelſe og Keiſeren formaaedes til at fætte ham i Achten, 
hvorpaa han gav Bayern til Otto af Wittelsbach og Sads 
fen tilBernhard af Aſcanien. Det welfiſke Huſes Magt ind— 
ſtrenkedes herved til hang Moders Allodialgods Braun— 
ſchweig, Hang Gønneføn Otto Barn erklæredes til 
førfte Hertug af Braunſchweig Luͤneburg 1235. . Hans 
Efterkommere udvidede deres Beſiddelſer og deeltes i fles 
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re Sidelinier. Ernſt, Hertug af Celle forenede dem 
igjen og døde, Hans ældfie Søn, Henrik, ftiftede den 
braunſchweig- wolfenbiittelffe og dennes Broder Wil— 
helm den braunſchweigeluͤneburgſte Linie, hvilken i Aas 
ret 1692 under Sertug, & inft Auguſt erholdt den 9de 
Churværdighed, Hals Søn Georg Ludvig blev 
ſom Deſcendent af Jacob ifte i Engelland fat paa den 
engelffe Throne 1714, — Af den wolfenbuüttelſtke Linie er 
Carl Wilhelm Ferdinand befjendt. Han var 
Anforer forde preusfiffe Tropper 1806, blev dødelig ſaaret 
i Slaget ved Auerſtedt og døbe ben jode Mov. i Ottenſen 
ved Hamburg, Faa Dage efter erklæredes hans Hertug— 
domme for erobret og forenebes fiden med Kongeriget Weſt⸗ 
phalen, Da de Franſte efter Slaget ved Leipzig tabte des 
res Indflydelſe i Tydſkland, kom Wolfenbuͤttel igjen til 
fine retmæsfige Beherfere og Frederik Wilhelm, 
forhen Hertug af Braunſchweig-Oels tiltraadde Regierins 
gen den 22 Dec. 1813. Han faldt i Slaget ved Waterloo 
og efterlod fig to umyndige Sønner, 

Braunfchweig; Hovedftaden i Hertugdømmet; 
ved Oder med 1845 Huſe og omtrent 30000 Indb., ſtal ales 
rede være grundet. af en vis Bruno, i det mindſte ſynes 
Navnets Derivation (Brunonis Vicus) ſom ogfaa har vedli— 
geholdt fig i det plattydſte Brunswick at henpege herpaa. 
Staden havde i de ældre Tider mange Stridigheder med 
Hertugerne om fine Friheder. Fra 1754 har den været Re= 
ſidentſen. Staden havde forhen 12 Kirker, nu fun 10, 
blandt hvilke findes en reformeert og en catholſt. Joderne 
have og her en Synagoge. Braunſchweig har videre tø 
ftore Canonicatſtifter, St. Blafius og Gt. Cyriacus, 
af hvilke hiin er den førfte Landſtand. Blandt Bygnin— 
gerne er Slottet, det fiore Operabuus, Domkirken, Toi— 
hufet med Muſeum 2c, mærkværdige, I Xaret 1745, ſtifte⸗ 
deg i Braunſchweig under den berømte Jeruſalems Veileda 
ning Collegium Carolineum, ber ffulde danne en Overgang 
fra Gymnaſium til Univerſitetet. Dette har braget en 
ftor Deel udmærkede Lærde til Braunſchweig. J Aaret 
1534 opfandt'her en Billedhugger og Billedjærer F ø rs 
gen de førfte Spinderokke, ligefom Brygger Chri ftis 
an Mumme det Øl, fom har faaet Navn efter hame 
Braunſchweigs Handel befordres ved to betydelige Meffer. 
Man beregnede forhen den aarlige Omfætning til 2 Milli⸗ 
oner. 

i B rau nſchweſig (Ferdinand, Hertug af) fødf 
den 11te Jan 2721 i Braunſchweig, var den 4de Søn a 
spertug Ferdinand Albrecht ——— 
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giineburg, ogblev fra fin tidligfte Ungdom opdragen for 
Militairſtanden. J fit 18de Aar gjennemreifte han Tydſt⸗ 
land, Holland, Frankerig og Italien, og traadde 1740 i 
preusſiſt Tjeneſte ſom Oberſt og Chef for et Regiment. De 
tvende fchlefifte Krige, hvori han ved Frederiks Side af— 
lagde de førfte Prøver paa fit Mod og fine militaire Kund— 
Wäber, vare den Sfole, hvori han dannede ſig til Anfs er. 
Efterat han i Begyndelſen af Syvaarskrigen i Slaget ved 
Prag og flere Stæder havde givet de meeft glimrende Prøver 
paa fir Mod og Feldtherretalent, overgav Kongen ham i 
Slutningen af 1757 Anførfelen over den allierede Armee ét 
Weſtphalen, hvilken han beholdt til Enden af Krigen, 
Han: fordrev de Franſke af Nederſachſen, Heſſen og Weſt— 
phalen og feirede i de fo ftore Slag ved Crefeldt og Min— 
den (See Art. Syvaarskrigen). Kort efter Freden blev 
han formedelft en Uenighed, der opkom mellem ham og Kon⸗ 
gen bevæget fil at tage fin Afſteed. Siden levede han 
deels i Braunſchweig deels paa fit Lyftflot Vachelde i Nær= 
heden deraf og førgede for fattige talentfude Ynglinges Une 
derholdning og Underviisning. Han yndede Videnſtaber 
og Kunfter, fornemmelig Malerkunſten og Muſiken. Han 
vifte fig og overordentlig velgjørende mod Fattige. 
Skiont han i Feldten vifte en kraftig Villie og faſt Cha— 
racteer, lod han fig hjemme lede: af Yndlinge ofte af 
den lavere Glaffe, der misbrugte hans godmodige Svaghede 
Desuden fan man dadle ham for hans Zilbøielighed til det 
Fremmede ifær det Franſte, hvortil maaſtee Frederiks Ex— 
empel meget bidrog, Han døde den 3die Juli 1792 bekla—⸗ 
get af alle Menneſkevenner, ifær Fattige, 

Braunfchweig: Wolfenbitt el" (Cart 
Wilhelm Ferdinand, Hertug af) var født den gde Oct. 1735 
og var den ældfte Søn af Hertug Carl ogPhilippis 
ne Charlotte, Frederik den ſtores Soſter. 
Fra hans 7de Aar blev hans Opdragelſe betroet Abbed Je— 
ruſalem, Hofpreſt i Wolfenbuͤttel, fra fit tolvte Aar beføgs 
te han det nylig ſtiftede Collegium Carolineum og erhver⸗ 
vede ſig udbredte KundjÉfaber i Hiftorie, Mathematik, 
fremmede Sprog, Krigsvidenſkaberne og be ffjønne Kun— 
ſter. Syvaarskrigen gav ham den førfte Anledning til at 
vilje og udvikle fine Talenter, Han førte de braunſchweig— 
ſte Tropper til den allierede Armee og bevifte i det ulykke— 
lige Slag ved Haßenbeck 28 Juli 1751, efter Frederik den 
2dens Dom, at Naturen havde dannet ham til Helt, " Det 
følgende Aar den 23de Juni bidrog han til Seieren ved Cre— 
feldt, Tom hans Farbroder Hertug Ferdinand vandt, 
Efterat Krigen var endt. egtede han Auguſta, Prindſeſſe af 
Wales, Søfter til den nu regjerende Konge i Engelland. 

Dun bragte ham en anſeeligBrudeſtat til atophjelpe det ved 
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Krigen og Hertugens Faders Odſelhed forarmede Land, Da 
han tidlig havdejlært at fiende fit Fedrenelands fande Til: 
ftand gjorde han fig endnu ſom Kronprinds den ftørfteSpare 
fomhjed til Pligt og levede for det mefte for Videnffaberne og 
de ffjønne Kunſter. Aar 1773 traadde han i preusſiſt Tjene⸗ 
ſte, blev General over Infanteriet og Chef for et Infantes 
rieregiment i Halberſtadt, men havde i den lange Fred in— 
gen Anledning til at udvifle fine krigerſte Anlæg. Efter 
fin Faders- Dod 1780 tiltraadde han Regjeringen med Alvor 
og Virkſomhed. Han beftræbte fig for at forbedre Finan— 
Jerne ved at indſtrenke Huusholdningen. Dog vakte de 
førfte Skridt, han gjorde, en næften almindelig Misfornoi— 
elfe, Han afbetulte Endeel af fin Faders. Gjeld, opmuns 
trede Agerdyrkningen, befordrede Handelsfriheden, unders 
ſtottede fortjente og brugbare Mænd, Dog førgede han 
med al fin Sparſomhed ogſaa for den offentlige Forlyfterfe 
ved gratis at give italienffe Operaer, Redouterm me 
Han havde ofte tet Uheld med den bedſte Villie enten gand— 
Tie at forfeile fin Henſigt eller dog tun tildeels at opnaae 
den. Dette var blandt Mere Tilfældet ved Reformen af 
den offentlige Underviisning og Opdragelſen, for hvis 
Skyld han med ſtore Bekoſtninger traf Lærde til fine Sta— 
fer, hvilke bleve Landet til ſtor Byrde, da der blev lagt 
uoverftigelige Hindringer i Veien for hans Planer, Han 
vedblev at ftaae fom General i preusſiſt Tjenefte, og, da 
han havde regieret i fer Aar, fik han Commandoen mod 
Patrioterne i Holland, fom havde anholdt Arveſtatholder— 
inden, Frederik Wilhelm den z2dens Søfter pan 
en Reife til Haag. Den 1obe Oct. 1787 rykkede han ind i 
Amſterdam, indſatte Arveftatholderen i fine forrige Rets 
tigheder og endte dette Feldttog tii fin Hæder. Derfor 
valgtes han 5 Aar efter til Overanfører over den øfterrige 
fe og preusſiſte Armee, der fendtes mod Frankerig. Den 
25 Juli udftædedes fra Coblenz et meget truende Mani feft 
mod de Franſte; hvorpaa Hertugen rykkede mod Lothrins 
gen forat gaae løs paa Paris, Indmarſchen i Champage 
ne fandt ftore Vanſteligheder og Dumouriez, fom ſtod ved 
Menehoud med en franſt Armee, trættede Fienden med 
Skjermydſler uden at indlabe fig i et Hovedflag, da han et 
vilde fætte Frankerigs Skjebne paa Spil og desuden ind— 
ſaae at Mangel og Sygdomme fnart vilde tvinge Fienden 
til Tilbagetog. Diſſe Fiender indfandt fig og virkelig , 
Hvorfor Hertugen føgte at node Dumouriez til et Slag ved 
at angribe den franffe Armee under Kellermann ved Valmy 
den 20 Sept. Dumouriez kom ham til Hjelp, hvorpaa 
Hertugen faae fig nodſaget tilat trætte fig ud af Champag— 
nes Da Cuſtine imidlertid havde erobret Mainz gik de 
Tydſtes Anſtrengelſer ifær ud paa at — denne 

2 
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Fæftning. Hertugen aabnede derfor Feldttoget 1793 i For⸗ 
ening med Øfterrigerne ved Overrhin, indtog Fæftningen 
Koͤnigsſtein og føgte at forberede Landaus Erobring ved at. 
angribe Linierne ved Weiſſenburg. De Franfſke ſogte af 
hindre det og foretoge fig et almindeligt Angreb fra Strags 
burg til Saarbruͤck imod Wurmſer og Hertugen, ſom 
Yeverebde Moreau et blodigt Slag ved Pirmaſens i det 
Darmfiadffe. De Franſtke nodtes til at trælfe fig til Saar 
og efter en Maaned lykkedes det de Allierede af tage Weiss 
ſenburger-Linierne. Hertugens Forſsg med Storm at ta— 
ge Biergſlottet Bitſeh mislykkedes, derimod flog han en 
Solonne af den franſte Mofel: Armee under Hoche fra 28 til 
30 Nov. i, Slaget ved Keiſerslautern. Men Hoches-og Pis 
chegrus gientagne Angreb, og de oſterrigſte Troppers Tils 
bagetog ſamt Misforſtagelſe imellem Preuſſer og Oſterri⸗ 
ger nødte ogfaa Hertugen til at trékke fig tilbage over 
Rhinen, hvorpaahan nedlagdeCommandoen. Fra denne Tid 
arbeidede han utrættet for fit Lands Vel indtil 1806, da 
Han ved den mellem Frankerig og Preuſſen udbrudte Krig 
fit Overanførfelen over de preusſiſte Tropper." Mange 
Omſtendigheder bevirkede Tabet af Slaget ved Jena og 
Auerſtedt den 14de Oct.z heftig faaret maatte Hertugen 
flygte for den ſeirende Fiende og endte fine Dage den 10de 
Nov. i Ottenſen ved Xltora den 10 Rov 1806. — Herz 
tug Carl havde mange gode Egenſkaber, men og Endeel 
Svagheder, blandt andre hans Forkjerlighed for det Frans 
Fe, hvori han ſom Hertug Ferdinand lignede Frederik den 
2den af Preuſſen. 

Braunſchweig (Wilhelm Frederik Hertug af) 
den yngſte Søn af den nysnævnte Hertug Carl, -var født 
den 9 Oct. 1771 og blev opdragen til den militaire Løbebas 
ne. Hans Fader elffede ham med megen Omhed og uds 
nævnte ham efter fin Broder Frederik Auguſts Død til Her— 
tug af Oels og Bernſtadt. Han gjorde mu en Uden!andss 
reiſe, blev efter fin Tilbagekomſt anſat ſom Capitain ved 
det langfeldſte Infanterieregiment i Magdeburg og ers 
holdt 1791 den forte Ørns Orden. J den 1792 med Frans" 
kerig udbrudte Krig fægtede han ide preusſiſte Here, kom 
den 27de Nov. i flor Livsfare og blev to Gange ſaaret. 
Efter Freden i Baſel erholdt Prindſen fom Major det Élei= 
ſtiſte Regiment og formælede fig 1804 med Prindſeſſe M as 
vie Clifjabeth Wilhelmine af Gaden. 18057 
Søde hans Farbroder og han blev nu Hertug af Dels og 
Bernſtadt. I den 1806 udbrudte Krig deeltog han med 
Patriotismens varmefte $ver, Han befandt fig ved Bluͤ— 

chers Corps og blev fangen med denne ved Luͤbeck. Ved fin 

ældre Broders og fin Faders Død fulde han være Hertug 

Sraunſchweig⸗Wolfenbuͤttel, men Bonaparte gav differ 
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Lande en anden Beſtemmelſe. Fra denne Tid levede hant 
Bruchſal, hvor hans Gemalinde døde den 20 Apr. 1808. 
Derpaa levede han i Stilhed indtil han i Krigen mellem 
Spftertig og Frankerig hvervede et Fricorps i Behmen— 
Schill havde alerede maattet bukke under i Stralfund, da 

Hertugen aabnede fin nye militaire Lobebane ved ef Ind— 
fald i Sachfen, Men han maafte med fine ſotte Huſarer 
Tømme Leipzig og Dresden, dahieronymus, Konge 
af Weftphalen, gif mod ham med en anfeelig Armee. Her— 
tugen og den øfterrigtte General Am Ende traf fig mod det 
Frankiſte, hvorhen Pfterrigerne under General Kienmayer 
vare fremtrængte fra Bøhmen, Efter denj ved Znaym den 
I2te Juli fluttede Vaabenſtilſtand, romte Pfterrigerne 
igjen Dresden, fom de andengang havde befat og traf fig 
til den bohmiſte Grendſe. Hertugen fulgte dem ikke, men 
ophævede ” fin Forbindelfe med Øfterrig og rykkede mod 
Leipzig med fit. Corps, der beftod af 1000 Mand, hvoris 
blandt 700 Cavallerifter Fra Leipzig fortſatte han fin 
Marſch til Halle hvorhan ankom den 27de Juli. Han ops 
holdt fig ei længe her; men gik til Halberſtadt, hvor den 
weſtphalſke Oberſt Wellingerode om Morgenen var indrykket | 
med det ste Infanterieregiment. Omendſtjondt dette Corpé 
gjorde Hertugen tapper Modſtand, blev: def dog deels fans 
get deels nedhugget. Nu vendte. Hertugen fig til Braun— 
ſchweig, fine Forfædres Reſidens. Han ankom der den 31 
Juli og bivouakerede med fine Tropper paa Voldene; felv 
laae han paa Straa, indhyllet ien Kappe. Han kunde 
ingenſteds overlade fig til Rolighed, ba hans Korfølgere 
vare ham i Helene. Den weftphalffe General Reubel 
concentrerede 4000 Mand af fin Divifion ved Ohoff i Ner— 
heden af Braunſchweig, General Gratien var brudt op med 
en hollandff Divifion fra Erfurt, og den danſke General 
Ewald gik fra Gluͤckſtadt over Elben ind i det Hannoverſte 
for ar dekke denne Flod. Reubel var Hertugen nærmeft og 
han maatte daglig fægte med hans Avantgarde, Den førfte 
Auguſt ftødte begge paa hverandre ved Landsbyen Oelper 
tet ved Braunſchweig og, Hertugen drev smed fine 1500 
Mand Fiendens 4000 paa Flugten og marfeherede fin ben 
ſtemte Vei. Dette var den rite Fægtning fiden han havde 
forladt Sachſen. Den gaden forlod Hertugen Braun— 
ſehweig og man formobede han vildetage Veien over Celle, 
Hvorhen de mweftphalffe Tropper forfulgte ham. Iſtedet 
derfor gif han til Hannover og derfra til Nienburg. Her 
fatte han over Weſeren. afbrød Broen bag ved fig og mar: 
ſcherede langs Flodens "Den 4de Aug. ankom han i Hoya. 
Derpaa ilede han videre langs den venftre Weſerbred, mes 
dens en Deel af hans Corps forat gjøre en falk Demons 
ftrafion, vendte fig mod Bremen. Her rykkede de forte 
Huſarer ind den zte, beſatte Portene, men forføiede fig 

— 



520 

den følgende Dag videre, Imidlertid fortſatte Hertugen 
fin Marſch gjennem” det Oldenburgſte. J Delm nhort 
tilbragte han Natten mellem den g5te og åte, og det fyntes 
ſom han havde ifinde at reekke Oſtfriesland for derfra at 
indffibe fig. " Men uformodentlig gif han ved Huntebruͤck 
øver den lille Fiod Hunte, bemægtigede fig alle i Elsſleth 
liggende Handelsſtibe og Weferfartøier, indſtibede fit 
Mandſkab Ratten mellem den 6te og 7de, lod Heſtene blive 
tilbage og fÉaffede fig med Magt de nødvendige Skibsfolk. 
Den 7de om Morgenen eit Hertugen til Seils under engelſt 
Flag og landede den 8de Aug. paa Helgoland, hverfra han 
den 1ite Aug. affeilede med fit Corps til England, Saa—⸗ 
Tedes reddedes han. De weſtphalſte Tropper vare imidlere 
tiid transporterede paa Vogne, og Reubel var alerede den 
7de i Bremen og den 8de i Elsfleth fom Hertugen Dagen før 
havde forladt, J England blev Hertugen modtaget med 
den meeft levende Enthuſiasme ſaavelſom hans Corps, der 
tog engelff Tjeneſte og blev brugt i Portugal og Spanien 3 
jelv erholdt han af Parlamentet en aarlig Penſion af 6000 

Pund Sterling. Efter de Allieredes Seier over de Franz 
ſke vendte. han den 22de Dec. 1813 tilbage fil fine Arve— 
ſtater. Efter fit Indtog i fin Hovedſtad udnævnte han en 
Regjeringscommiſſion, hvori under Grev Schulens 
burgs Forfæde fo indfigtsfulde og redelige Mænd, den 
forrige Statsraad von Schmidt PhijeldecE og 
den forrige Statsraadd von Reimann optoges med 
Characteer af Geheime-Regjeringsraader. Da Napoleon 
var kammen tilbage, gif Hertugen med Endeel Tropper til 
de Allieredes Dær og faldt med Hæder i Slaget ved Waterz 
loo. Han var af en ædel, aaben Characteer, befad en 
ſjelden Xandsnærværeife og Roliabed i Farens Hieblik og 
en raftigs Virkſomhed. Han har efterladt to Prindſer. 

Brauwer (Hadrian) eller ſom man og føriver hang 
Navn Braur, Brouwer var født i Harlem eller Aude⸗ 
darde. Han var af Naturen udruftet med de heldigſte Ans 
Væg og bragde det dertil, at hans Malerier regnedes til 
de fuldfomnefte i deres Slags og at Rubens felv blev een af 
hans Beundrere. Dan befad megen Ild og Enthuſiasmus 
men havde og Smag paa Adſpredelſer ng Sorgløshed for 
Fremtiden. Han var ført i Nød, og dette havde maafÉee 
Indflydelſe pan hans Opførfel, Som Barn malede han 
alleflags Blomſter og Fugle paa Huer, fom hans Moder 
folgte. Frands Hals, en duelig og fpeculerende Maler , 
forbaufedes over den unge Brauwers Talent, og tog ham 
me? fig til Hariem. Han blev holdt meget knapt, og 
Fra då Hals hoſtede Fordelere af hans Talent. Man 
har fra denne Perivde to artige Billeder af ham: de fem 
Sandſer ogde 12 Maaneder. pan vilde ende— 
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rig ſtkaffe fig en taaleligere Tilværelfe, og det lykkedes ham 
efter et forgjeves Forføg at flygte til Amſterdam, hvor 
han til fin Forundring hørte, at hans Arbeider vare kjendte 
og yndede. Han fif anfeelig Betaling for dem, men iftes 
det for at opofre fig Kunſten med Iver og Regelmésſighed, 
gjorde. han Vertsbuſet til fit Verkſted og arbeidede ei før 
rend Vertinden trængte paa Betaling. Fillige drev han 
fin Egenſindighed faavidt, at han kaſtede det Malerie , 
hvorfor han ei fif den fordrede Priis, paa Ilden og bes 
gyndte paa et andet med mere Omhyggelighed. Da ban 
paa den Tid Krigen førtes meget heftig i Nederlandene , 
begav fig fra Amſterdam til Anfwerpen, anfaae man ham 
her for Spion og bragte ham paa Citadellet. Han erflæes 
rede, at han var Maler, beraabte fig paa den her ligeledes 
heftede Hertug af Aremberg og malede efterat han paa den— 
ne Fyrſtes Forbon var forfynet med det Nodvendige, Sol—⸗ 
daterne, der holdt Vagt over ham og hvorledes de fad og 
ſpillede i Vagtſtuen, og det med faa meget Udtryk og Sant» 
hed, af Rubens ved Synet af dette Malerie udbrød: Adet 
er Brauwers Verk; fun ham kunde flige Gjenftande lyk— 
kes.“ Ci tilfreds med at have yttret fin Høiagtelfe for 
Brauwer, bevirkede Rubens hans Løsladelfe mod Cuution, 
gav hamKlæder, frie Bolig og Koſt. Iſtedet for at vife fig 
taknemmelig imod finVelgjører, flygtede han hemmelig fra 
ham for at begynde paa fit gamle Levnet, fom nu blev værs 
te end før, Han lejede Værelfer hos en Bager ved Navn 
Craésbeke, derved ham dannedes til'en duelig Maler. 
Denne Mand ber i fine Tilbøieligheder ſtemmede overeens 
med Brauwer, havde en ſmuk Kone, og Forbindelſen mel— 
lem difje tre Perfoner var faa inderlig og fortroelig og den 
derved givne Forargelfe faa ſtor, at de nødtes til at tage 
Flugten. Brauwer gif til Paris, men, da han her intet 
Arbeid fif, vendte han tilbage fil Antwerpen, hvor en Syg— 
dom overfaldt ham i hans høiefte Nød og han døde 16401 
et Hoſpital. Rubens der Tun tog hang Talenter i Be— 
tragtning lod ham hæberlig begrave fi Carmeliterkirken 
og fun Døden hindrede ham i aft opreiſe ham et Minde, 
Brauwer nuyttede fin Tid for flet og døde for tidlig til at 
levere mange Malerier, Ved kem alle fan man mærke; 
hvilke Stæder, Kunſtneren beføgte, han forgod heller ikke 
fom Teniers at give uædle Gjenſtande ber Mangfoldighed, 
de ere iftand til at modtage, Dog betales de dyrt af Lieb— 
habere. Det vilde vift nok ogſag være vanſteligt at covers 
træffe Brauwer i Farvernes Kraft og Harmonie, i fortrin— 
lig Brug af Sfyggen cg Udtrykkets Sandhed, b 

Bredde (geographiſt) kaldes ef Steds Afſtand paa 
Sorden fra Æqvator, maalt efter den mellem Stedet og 
FEqvator værende Bue af en Middagslinie. Den geogra— 
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phiſte Bredde er nordlig eler ſydlig, efterſom Stedet lig⸗ 
ger N. eller S. for Wquator. Et Steds Bredde er faa ftor 
Tom dets Polhøide« Staeder fom ligge i Æqvator have 
hverken Bredde eller Polhøide, Et Steds Bredde Fan als 
drig udgjøre over 90? fordi Polen idet hoieſte kun fan ligget 
Zenith felv. Bredden ſaavel, ſom Længden tjengr til at 
beftemme Sfædernes- Beliggenhed paa Kloden. Paa dens 
ne Beſtemmelſe ftøtter den hele Geographie fig og Landkor⸗ 
tenes rigtige Tegning. J Aſtronomien taler man om 
Stjernernes Bredde og forftaaer derved en 
Stjernes Afſtand fra Ecliptika. En Stjerne fi Ecliptika 
har ingen Bredde, følgelig har Solen aldrig nogen Bred— 
de, og Planeterne en meget ubetydelig. | 

Breisgau, et Landgrevffab i ben ſydveſtlige Deel 
af Schwaben for det Mefte 1 Nærheden af Schwarzwald, 
grændfer til Rhinen, Schweitz, Ortenau og de ſchwarzen⸗— 
bergſte og Fyrſtenbergſte Diſtrikter. Det hører til Tydſt⸗ 
lands lykkeligſte Egne: i Bjergegnene gives Skov og 
Qvægavl, paa det flade Land Viinavl og" Agerdyrkning; 
der dyrkes og ſaa Hamp; videre findes der Solv- Blye og 
nogle Jerngruber. Der herſter megen Induſtrie iſer i 
Skovegnene, hvor der forferdiges Treuhre i ſtor Mængde 
hvilke føres over hele Europa, ja endog til Amerika. Inds 
komſterne af hele Breisgau er omtrent 300000 Gylden. 
Folkemengden beløb fig før den fidfte -franffe Krig til 
1650000 Gjele, Breisgau var Huſet Øfterrigs ældfte Be⸗ 
fiddelfe. "Rudolph af Habsburg blev-fødr paa Slottet Lim= 
burg. I Freden til Luneville aftraadde Øfterrig Breisgau 
til Hertugen af Modena, fom tog det i Befiddelfe i Marts 
1803. Efter hans Død erholdt hang Svigerføn, Erkeher— 

tug Ferdinand af Øfterrig det fom Hertug af Breis— 
gau, men ved Presburgerfreden fom def til Storhertugen 
af Baden meb Undtagelfe af Endeel, fom var indfluttet & 
de wuͤrtembergſte Beſiddelſer. 

Breitkopf (Johan Gottlob Immanuel) var født 
Den 23 Nov. 1719 i Leipzig, hvor hans Fader, en virkſom 
øg tænfende Mand, med en ringe Begyndelfe anlagoe et 
Skriftſtoberie, Bogtrykkerie og Boghandling og ſage Alt 
lykkes vel. Da Sonnen følte en afgiert Modbydelighed 
"for Faderens Forretninger og gandſke vilde opofre fig Vis 
denffaberne, villigede Faderen ogfaa heris Paa Akademi⸗ 
et i Leipzig nød han Chriſts, Maſcovs og Gotſcheds Unders 
viisning. Han ftuderede nu og Mathematikog Albrecht 
Dirers Verker foldt ham i Hænderne, hvori Bogftas 
vernes Figurer findes mathematiſt beregnede for at give 
dem en føjøn Form. Mu begyndte Breitkopf at betragte 
Bogtrykkerkunſten med gandſke andre Mine og gjorde fra 

V 
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nu af Ubbannelſen af denne vigtige Kunſt til fit Live Go⸗ 
vedbeſtjeftigelſe. Han berigede ten ved nye Opfindelfer øg 
blev den noiagtigſte Ferſter og Beſtriver af fin Kunſts Hie 
fiorie. Han begyndte ſtrax en almindelig Referm med 
Skriften, indførte en ffjønnere Smag i Typographien ved 
sat tegne 9 forbedrede Bogſtavſigurer, hvilte han derpaa 
lod ſtiere og ftøbe. Dette blev hans kjereſte Beſtjeftigelſe 
hans hele Levetid igjennem. Man figer ei formeget, naar 
man paaftaaer, at hans Officin og Skriftſtoberie er bet 
fuldftændigfte i hele Verden: thi deri findes ved 400 Alpha⸗ 

beter og ligefaa mange Matrizer af alle Sprog, ſaavelſom 
16 Stage Boder og et fuldſtendigt Sortiment af ale Slags 
—— Hun mobfatte fig der Forſlag, ſom gjordes, gand⸗ 

e at afſtaffe den tydſte Skrift for dens gothiſte Udſeende 
og indføre den latinſte og gjorde fig armulig Umage for at 

"forffjenne de tydſte Boaftavfiqurer ved vophorlige Forſog. 
Han froede at Bogtrykkerkunſten var gaaet tilbæge ſiden 
dens Opfindelfe og, af man ei fænger var iftand til at tryk⸗ 
Teen Bog: fom Pſalteren af Fauſt og en af Valentin Pabſt 
i Leipzig trykt Catechiemus, hvilfen befandt fig i hans 
Bibliothek og fom han anfaae ſom Mønfter paa typogras 
phiſt Stjonhed. Foruden hans øvrige Beftræbelfer fyldes 
ham og den Dpfindelfe at trykte Noder med bevægelige Ty— 
pers: Herpaa forføgte han endog at tryffe Landkort med 
bevægelige Typer. Herved våre Vanffeligbederne overs 
ordentlig ſtore; men hang utrættelige Flid ſeirede3 
han opfandt virkelig 1776 denne Kunſt og udaav bet følgene 
de Aar tre heri gjorde Forſeg, der ſom Beviig paa Mus 
ligheden af dette Foretagende aldrig ville geradt'e i Fors 
glemmelfe. Imidlertid indſage Breitkopf 'felv af denne 
Fremgangsmaade aldrig kunne tjene til virkeligt Brugſved 
Landkortenes Tegning. Et Slags Bizarrerie var det at 
han ſog tenkte paa at copiere Billeder med bevæarlige Lets 
trer, hvoraf han cafaa fun har meddeelt fine Fortrolige de 
gjorte Prøver. Eet Aar før-fin Død forføgte ban noget 
langt Nyttigere, hvorpaa den hellige Propoganda i Rom 
og Kongen af Frankerig forgjeves havde anvendt Tønder 
Guld, nemlig: at trykke chineſiſt med bevægelige Lettrer, 
hvilket man hidtil havde anfeet for uubdførligt. Han ſend⸗ 
te ftrar, en Prøve til Rom øg Paven takkede ham i de fore 
bindtligſte Udtryk. Academiet i Varis udbad fig og et 
Gremplar af denne Prøve, £Ligeledes indlob et Brev fra 
Holland, hvori man forlangte hans chineſiſte Typer, for 
dermed at trykke en Mængde Steder, der befandt fig i et 
Manuſcript, fom fulde befjendegisres, Men Breitkopf, 
vilde ei levere fine Typer fra fig før han tillige kunde levere 
den vidtløftige Beſteivelſe over Fremgangsmaaden berved ; 
faaledes blev derintet mere af Sagen. Videre arbeidede 
han paa at trykke mathematiſte Figurer med bevægelige 
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Typer. Den fværefte Opgave herved var at kunne trykke 
flereihinanden ſtagende Cirkler paa Engang, hvilket man 
hidtil havde holdt for umueligt, da Typerne ei ere hule, 
men fuide Legemer. Dog om han ved fine mange Forret⸗ 
ninger heller iÉfe til Ende hermed, og Futdførelfen er over= 
ladt Efterverdenen. Han føgte og at forbedre Me— 
talmaſſen til Typerne og give famme den forholdsmæsfige 
Haardhed. Desuden opfandt han ei længe før fin Død en 
nye Methode at lette fine Smeltere og Stobere deres Ars 
beider. Denne beholdt han fom en Hemmelighed "for fig 
og fin Familie. Typerne afhang Sføberie kunne bruges 
dobbelt faa længe fom fra andre, Derfor ere og de Breit— 
kopfſte Typer befjendtei de fjernefte Lande. Ogſaa Pregs 
ferne har han forbedret, Foruden diſſe Forbedringer ved 
Bogtrykkeriet havde han endnu anlagt to andre Anftalter i 
fine Bygninger nemlig Spillekort- og farver Papiir-Fa⸗ 
briker. Dog maatte han ſnart igjen ophæeve diffe, da han 
ei ſeiv kunde tage fig afdem, Breitkopf var tillige en lærd 
Forſker i fin Kunſts Hiftorie og deri maaſtee ſin Tidalders 
lærdfte Mand. . Alerede i Aaret 1774 udgavhan: Over 
Bogtrykkerkunſtens Opfindelſes Hi fto- 
Li: Bogtrytkerktounſtens Hiſtorie mom 
han udarbeidede med den meeſt utrættede Flid, er udgivet 
af hans Gøn effer hans Død. Aar 1784 udgav fan ef 
Forføg at udforffe Spillekortenes 
Dyrindelfe, Kludepapirets Indforelſe 
og Begyndelſen til Kunſten at fj ære 
Bogſtaveri Zræe i Europa. Den anden Deel 
af dette Verk er ei udkommet. 1793 udgav han endnu et 
lidet Qæri over Bibliographie og Bibliophilie. Han døde 
den 28de Jan. 1794+ 

Bremen ved Weferen i Hertugbommet Bremen , 
een af de frie Hanfeftæder og fordum Sædet for en Erkebi— 
åtop« Alerede tidlig havde Indb. mange Stridigheder med 

deres geiftiige Dverherrer og, ba Reformationen begynde 

fe, blev Domtirfen med Magt frataget de Catholſke. Er— 
Febifpen flygtede og foraarfagede ved fine Klager for Cart 
zte at Bremen blev beleiret efter Slaget ved Muͤhlberg; 
dog undfatte Grev Mansfeld med HamburgernesHjelp Sta— 
den. Den reformeerte LæresIndførelfe ved AlbrechtHars 
denberg1562 blevenKilde til ſtoreuroligheder forBremen. 
(En Deelh af Magiſtraten undveeg og den reformeerte Lære 
veholdt fra ben Tid Dverhaand. I Aarene 1634 og 1566 
blev Bremen belejret af be Svenſke, thi den gamle Strid 
om Stadens Rigefrihed var endnu ei bilagt. Da Chure 
Hannover fom i Beſiddelſe af Hertugdommet Bremen, til« 
fton det 1731 Staden denne Frihed. Bremen deles af We: 

feren, i Alt-og Reuſtadt; Feſtningsverkerne ere meget 
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middelmaadige z Folfémængben angiver man: til. 40000. 
Atſtadt har 4Hovedkirker, Neuftadt fun een og 1 Forftæs 
derne ere to Filialkirker. Under Choret i Domkirken, til 
hvilken Lutheranerne holbe fig, er den af nogle uforraads 
nede Lig mærkværdige Blykjelder. Staden har er berømt 
academiſt Gymnaſium med en betydelig Bogfamling 3 li— 
geledes er Bremer Pedagogiet mæriværdigt for den videns 
ſtablige Underviisning. Bremen har havt mange udmære 
fede Lærde, Magiſtraten beftaaer af 4 Borgemeſtre og 24 
Raadsherrer og er fammenfat af Lærde og Kjøbmænds 
1810 tog Napoleon Bremen i Beſiddelſe og gjorde den til 
Hovedftaden i Weſermundingens Dep. men 1813 fit den fin 
forrige Skikkelſe igien. — ; 

Brennus var Mavnet for flere galliffe Feldtherrer 
09 betegnede uden Tvivl deres Værdighed, Det er ei us 
ſandſynligt at Navnet fommer af det ceitiffe Ord Brenn 
ſom betyder Overhoved. En berømt Anfører for de ſe— 
nonffe Galler ved Navn Brennus faldt omtrent 360 efter 
NR. B. indi Italien, Anledningen hertil var følgende: En 
Hetruxier, Aruns, ber i en Strid mod fin Myndling £ 
Rom ei havde funnet faae Ret vendte fig til Senonerne før 
ved dem at hevne fig paa fit uretfærdige Fædrenelande 
Loffede ved den indtagende Beſtrivelſe over Hetruriens 
Frugtbarhed, begave Senonerne fig paa Veien og erobrede 
i fort Tit Alt fra Ravenna til Picenum. Derpaa beleire— 
de de Clufium,| hvis Indbyggere fendte Sefandtere til Rom 
for at bede om Hjelp. Romerne udfendte tre af den fabi— 
ſte Familie for at gjøre Brennus Foreftillinger angaaende 
hang Angrebs Uretmesſighed. Brennus fvarede derpaa 
med Trods, at han grundede fin Ret paa fit Sværd efter 
Romernes eget Exempel. Dette forbittrede Fabierne, der 
begave fig ind i Byen, opmuntrede Indbyggerne til Mod, 
lovede dem Hjelp og ftillede fig endog i Spidfen for bem ved 
et Udfald. Denne Troleshed beflurtede Brennus at hev⸗ 
ne; han ophævede Beleiringen for Cluſium og rykkede 
mod Rom, efterat han iforveien forgjeveg havde fordret 
Fabiernes Udlevering, — Diffe bleve endog udnævnte til 
Krigstribuner og ryttede med 40000 Mand imod Fienden. 
Det kom til et Slag ved Floden Allia ei langt fra Rom ; 
Romerne lede et fuldkommentRederlag, og Brennus rykkede 
for Staden, fom Indb. havde forladt. Kun Capitolium var 
forfynet med en Befætning, og nogle og 40 Oidinge, Præs 
fier, Conſularer cg Feldtherrer havde befluttet. at blive i 
Staden og bringe de underjordiſte Guder et Offer, J des 
res præftelige, confulariffe og Triumphprydelfer fatte de 
fig ſom feftligt ſmykkede Ofre paa deres Stole midt paa 
Torvet og venfebe Døden. Endelig rykkede Brennus, ſom 
havde nærmet fig med Forfigtighed, ind i Rom og fandt til 
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fin Ferundring Staden tom og kun Capitolium befat 
med Mandffab, "Han forfiftrede fig Tilgangen til ſamme 
ved ſterke Vagter, gav Staden til Priis for fine Soldater 
og traf fig til Torvet. Synet af de ærværdige Oldinge 
vakte Forundring hos ham. Man holdt dem for Bileds 
ftøfter eller Guddomme og var bange for at nærme fig dem. 
Endelig tog en Galler Mod til ſig, gif ind paa M. Papis 
rius og greb ham i Sfjægget. Papirius hævede fin El—⸗ 
fenbeens Stav mod den Overmodige og gav ham et Slag; 
derover opbragtes Gallerne og nedſablede alle de ærværdige 
Oldinge. Rom blev plyndret og alle de Indbyggere, man 
endnu fandt tilbage, bleve nedſablede. Brennus beſtor— 
mede derpaa Capitolium, men, da han med Tab blev til 
bagedreven, ſtak han Ild paa Byen, nedrev Templerne og 
Murene og jevnede Alt med Jorden. Men Capitolium 
var faa faft, at Brennus øpgav Planen at erobre det med 
Magt, Han forvandlede Beleiringen fil en Blokade for af 
udhungre den øg udſendte imidlertiid Streifpartier for at 
plyndre det flade Land og inddrive Brandffat.af Naboeſte⸗ 
derne, Et ſaadant Partie vifte fig og for Ardea hvor dén 
tapre Camillus levede i Landflygtighed. Denne ædle 
sand, der ftedfe elffede fit utaknemmelige Fedreneland, 
overtalte Raadet i Ardea at forfvare Staden, overfaldt 
Gallerne om Matten'eg anrettebe et frygteligt Blodbad 
iblandt dem. Denne Seier oplivede Modet paa de fra Sta⸗ 
den flygtede Romere, de valgte Camillus til deres Feldt= 
herre og Dictator, og fnart var der famlet en Hær af 
40000 Mand, hvis Beſlutning var at feire eller døe. Imide 
iertid var Befætningen i Capitolium ftædt i ſtor Nød: 
Brennus forføgte engang om Natten et Overfald, fom var 

Iykiet, hvis ei Gjæffene ved deres Skrig havde forraaz 
det Gallerne og vekket Romerne. Den forrige Conſul 
Manlius gjorde forſt Larm blandt Romerne, ſom ders 
paa kaſtede Gallerne tilbage. Da man paa Capitolium 
hverken vidſte Noget om Camils Nærmelje eller Gallernes 
Mangel, hvilke hanhavde affaaret al Tilførfel, var man 
tilbøielig til Forlig, fom ogſaa kom iſtand. Brennus lo— 
vede at ophæve Beleiringen og forlade det romerffe Di— 
ſtrikt mod Udbetalningen af 1000 Pund Guld. Guldet 
ſkaffedes og ffulde veies, men Gallerne betjente fig af fa fe 
Vægt og, da Romerne beklagede fig herover, kaſtede Bren— 
nus endnu fit Sverd paa Vegtſtaalen og udbrød: ,,Vee de 
Overvundne!“ — J bet famme ilede Camillus til med fin 
Hær og erklærede Forliget for ugyldigt. Det kom til en 
Trefning: efter et lidet Tab traf Gallerne fig tilbage og 
romte deres Leier om Natten, Camillus forfulgte bem 
næfte Dag og flog dem aldeles, Hvad der undkom af Gals 
lerne blev nedfablet af Landets Indbyggere, og Ingen 
maaede fit Fædreneland igjen, — En anden Brennus 
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faldt, omtrent 100 Xar ſildigere, med en uhyre hær af 
150000 Fodfoll og 30 til 40000 Mand til eft, ind i Maces 
UTAN ed flogSofifthene6, drog igjennem Fhefjalien og 

ræfenland og gik til Delphi, hvor han. vilde. plynbre 
Staden og det rige Tempel. fter Fleres Beretning op⸗ 
od en frygtelig Storm med Tarden og Jordfjelv for at 
tune Guderne, en græff Armee rytiede frem, Gallernes 

Nederlag var fuldkomment og Brennus dræbte fig felve 

Breſche er ben Aabning eller Vei, ſom Beleirerne 
giøre i Bolden for at kunne trængeindi Fæftningen. Man 
maae ſtyde Breſche hvor ben mindſte Modftand fan gjøres. 
En Breſche kaldes practicabel, naar den er faa fior, at 
man veb Stormen fan vente et lykteligt Udfald. Dette 
ér Zilfældet, naar 14 Mand kan rykke ind i Linie. 

Breéfcia, en betydelig Stad i bet lombardiſte 
Kongerige i det forrige Venetianſte med et ſterkt Gitadel 
og 40000 Indb. Den ligger ved Foden af et Bierg mellem 
Lago bi Garda og Iſeo ved Floderne Mella og Garjae 
Den er Gædet for en Biffop. Her findes et Tøihuug og en 
Gevæerfabrik. Her forfærdiges godt Staal, Papiir, 
Traad og alleflagég Tøier,  Hevebproduftetibet brefciane 
fle er foruden Jern. ogfaa Sille, Hvis aarlige Udførfel em 

ræid indbragte henimod 12 Millioner Livre. Den forben 
8 betytelige Handel er i den nyere Tid meget gaaet i 

taae. 

Breslau, ſPovedſtaden i Schleſien 51? 6" 30" R. 
Bo7.347, .42' 38" £., ved Wohlaus Indlob i "Oder, er 
deelt i Gammel: og Nye⸗Staden og 5 Forſteder, har 78 
Gader, tre ftore Pladfe, 3338 Gufe og over 60000 Indb, 
hvoriblandt 3n00 Jøder, ber findes Cathedraltirfen Gt. 
Johan med ber enefte Bifpefæde i Schleſien, Hvis Biſtop 
tillige er Fyrfte i Meife 5 overhovedet 28 catholffe , 413 lus 
therffe og 1 reformeert Kirke, 14 Kloſtre, et catholf og 
fra 1811 et proteſtantiſt Univerfitet, hvilket fidfte er flyttet 
herhid fra Frankfurt an der Oder, 12 catholſte Skoler, 
2 lutherſte Gymnafier og2 Skoler, en chirurgiſt Sko—⸗ 
le, en Gjordemoberffole, den jødife Frederik Wil— 
helms Skole, det ſchleſiſte Selſtab for Fæbrenelans 
dets Cultur, 14 Bibliotbeter,”5g Mynt- og Kunfifamlinger, 
Naturalieſamlinger, 19 Hoſpitaler, Waifenhufe 2c. Ger er 
Landscollegiernes, Overlandsrettens og Regjeringene Gæs 
de. Staden har Sirtss og Kattuntrykkerier, Uldentøi-, 
Silke-, ægte tyrkiſt Garn=, Maale: Sukker⸗ Klæde:, Læs 
ders, Kattuns, Kniplings⸗, Farve: , Tobabs, Krap-=, og 
Speilfabriker, Glasſliberier, Salpeter og Potaffefyteriz 
er, Skedevandébrenderie, Vorblege , vigtig pandel, tø AE i I LUR 



528 

Meſſer og et kongeligt Bankcontoir. Indforſelen regnes 
til 167 og Udførjelen til 17 Mill. Daler. J Aaret 1741 
kom denne Stad under preusſiſk Herredomme, og Fredes 
ri É 2den bekræftede ei allene efter Freden dens Privilegi— 
er, men gjorde den og føl den tredie Stad i fit Rige. Den 
22de Nov. 1757 blev den indtaget af Øfterrigerne, men efz 
fer Slaget'ved Leuthen, maatte den igjen den 20 Dec. overs 
give fig til Preuſſerne. 3 Aaret 1806 blev Staden igjen bes 
Ieiret af bayerffe og andre Rhinforbundstropper og overgav 
fig ved Capitulation den 7 Jan. 1807 efter en tapper Mod— 
ftand. Ved Zilfitfreden kom Staden tilbage under Preusz 
fen, men er ei længer en Feſtning. 

Breft en velbefæftet Stad i det forrige Bretagne, 
nu Hovedftaden i et Arrondiſſement i Dep. Finisterre med 
25000 Indb, Den ſtoreHavn med Rheden er meget vigtig: 
paa Rheden funne 500 Frigsffibe ligge fuldkommen filtre. 
Videre er her at mærke Søearfenalerne, Skibsfarts- og 
Skibsbygningsſkolen, en Specialſkole for Soeingeneur— 
corpſet ꝛc. Her ligger en betydelig Deel af den franſte 
Somagt, hvorfor Breft ftedfe har været en Gjenftand for 
Engellændernes Opmarkſomhed. Fiſtkerierne ere af Vig—⸗ 
tighed, ifær Sardellefangſten. Den 1fte Juni 1794 blev 
den franſke Flaade flagen ved Breft af Engellænderne under 
Admiral Howe, ſom tog 6 Linieffibe og borede det 7det 
Grund, og, da de FranfÉe endnu ſamme Yar foretoge fig et 
nyt Tog, miftede de' igjen 5 Linieffibe. 3 flere Xar har 
Breſterflaaden ei vovet at foretage fig Noget, 

Breteuil (2, A. le Tonnelier, Baron af) vår født 
1733, blev anfat i det diplomatiffe Fag, hvor han tjente 
30 Aar, førft fom befuldmægtiget Miniſter hos Churfyrſten 
af Coͤlln, derpaa i ſamme Characteer ved det rusſiſke Hof, 
fiden i Sverrig, Holland, Neapel, Wien og paa Kongres— 
fen i Teſchen. Fra hang Geſandtſtab i Wien Fan man regs 
me hans Hengivenhed for Dronning Marie Antoinette. 

Gom Minifter og Statsſekreteer vifte han fig fom Monar— 
Piets ivrigfte Forfvarer; han gialdt derfor fra 1789 for 
Een af Revolutionens erflærede Fiender, hvorvel det var 
bekjendt, at han forhen havde befriet en ftor Mængde 
Perſoner fra Baftillen og andre Statsfængfler, hvilke vare 
heftede paa hans Forgiengeres Befaling. Efter den 14de 
Juli undgik han fun ved en hurtig Flugt Foulons Skjebne. 
Ludvig 6de overdrog ham 1790 nogle hemmelige Under⸗ 

handlinger bed de betydeligfte nordlige Hoffer. Conven—⸗ 
fet udftædede en Anklage imod ham den 22 Oct. 1792. | 
Man finder i Revolutionens Hiftorieaf Bertrand de Mollez. 

ville fortrinlige Oplysninger om hans fidfte diplomatiſte 
Arbeider. 1802 er han med Regjeringens Tilladelſe vende | 
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tilbage til kranteng 1804 en anſeelig Arv og dør 
de 1807 

Bretzner (Chriſtopher) var fodt i Leipzig 1748 
og døde der 1807. Han var Kjøbmand og foreſtod Handelen 
med Punttlighed og Iver, faa han blot kunde hellige Poeſi— 
en, fom han meget yndede, fine Fritimer, Dette maaeg 
man tilffrive at han i fine Værter mere vifte fine Anlæg 
end fuldfommen Uddannelſe. Hans comiſte Talent var ei 
ubetydeligt, men hans Dialog er ofte ftiv og hans Vittig— 
hed falder undertiden i det Platte. Af Pvelfe kjendte han 
temmelig nøie hvad der gjør Virkning paa Theatret, men 
han gjorde fig derved tillige alt; for meget afhængig af 
Skueſpillerdom og Yndeft, Gom Operadigter fan han rege 
nes blandt de Bedre, og hans Roman, en Liderlige 
Levnet, hvortil Hogarths og Chodowi ce 
clis Tegninger tjente ham til Veiledning, er ei uden Fore 
tjenefte. Antallet paa hans dramatiffe Stykker, blandt 
hvilke iſer Bortfsrelſen af Serailet er bles 
ven berømt ved Mozarts Compofition, er meget befys 
delig. 

Breugel (Peter), en Maler, født 1510 i en Landes 
bye ved Breda, bereiſte Franterig og Italien og tegnede 
meget efter Naturen ifær paa Alperne. Da' han ligeſom 
Hieronymus von Bofch lagde noget Comifé i fin 
Compoſition, kaldte man ham Veterden Loierhi— 
ge 1551 blev han Medlem af Akademiet i Antwerpen. 
Bondehsitider og andre flige Scener vare hans Ynglings— 
gjenftande og han blandede fig ofte forklædt iblandt Bøn= 
derne for at ſtudere Naturen i alle Details. Han dede i 
Bruͤſſel 1570 og efterlod to Sonner, fom man har faldet 
den Helvedes og denFIsiels Breugel. 
Hiin malede med ſtor Forkjerlighed Heres og Roverſcener— 
Man har og af ham en Orpheus i Underverdenen og den 
hellige Antonius's Friftelfe. Den fidfte har fir Navn 
af fin Klædedragt. Han behåndlede ædlere Gjenſtande 
end fin Fader og ei faa forte fom fin Broder, Hans 
Landſkaber ere meget yndige, Hans Adam. og Evpa 
i Paradiſet anſees for hans Meſterſtykke. Han døde 1642, 

Breve, enpavelig SFuivelfe til en Konge, Fyre 
ſte, Regjering eler Øvrighed i Sager ſom angaae det Al- 
mindelige. De Brevia, fom Datarii eller Secretarii udfære 
digede og fom indeholdt Reſcripter, Depeſcher, Concesfioz 
ner, Befalinger, bleve ſtrevne paa Pergament og forſegle—⸗ 
de med Fifferringen i rødt Bor, Hyrdebreve til Biſtopper⸗ 
ne og Fyrfterne ere uden Segl. De have deres Navne af 
deres Korthed, da de ére uden Indledningsformular med 
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Pavens Navn og begynde med de Ord : Dilecto filio ſalutem 
et apoftolicam benedictionem. ag i 

Brevet et aabent keiſerligt Brev, et Patent, 
hvorved Eenſforſikres Befordring, Rang ellerPenſion, alt= 
faa Beſtalling eller Naadebrev.. J Frankerig ert Brevet 
d'invention det [amme fom i Engelland Patent, ef Priviles 
gium for en Opfindeife, alene, af turde benytte den i en vis 
Zid: 

Brevier, de catholffe Geiſtliges Lommebog, ſom 
indeholder viſſe Texter af Bibelen, til hver Dag ſaavelſom 
Bønner og Sange, hvilte enhver Geiftlig daglig er fors 
pigtet tit at læſe. | . 

Briareus eler Wgeon, en Kjæmve af overs 

ordentlig Styrfe med hundrede Arme og 50 Hoveder, Hawn 
var en Søn af Uranus og Jorden, men blev af fin Fader, 
der frygtede hans Magt, tilligemed de andre Centimaner, 
nedſtyrtet i Tartaruss Nat, Men, da Fupiter og denye 
Guder begyndte den fiaarige Krig imod Titanerne, befries 
de han alle Centimanerne og tilfægtede fig ved deres Hjelp 
Seiren. 

Bridgewaterſt Canal (fee Canal), 

Brienne (Cardinal de Lomenie af) født i Yaris 
2727, Erkebiſtop af Touloufe og ſiden af Sens, blev den 
8 Apr. 1787 ved en Hofcabale ophøret til Chef for Finans 
ferne i Calonnes Sted og til Principalminiſter, (hang 
Broder blev Krigsminifter). Han var en fvag, forfænges - 
lig Mand, fom ved Udfvævelfer havde forftyrret fin Sunds 
hed og ved Intriguer fordærvet fit Hjerte, og bildte fig ind 
uagtet han aldeles manglede alle Kundſkaber, at funne 
ſpille en Richelieus eller Mazarins Role. Han havdeen 

haard Kamp mod Parlamenterne , fom vægrede fig ved at 

tilftaae nye Afgifter; han bevirkede deres Ophevelſe. En 
nye høiefte Domſtoel under Navn af Cour pleniere ſtulde 
træde i: deres Sted , beftemme Love og Afgifter og være 
Rigets høiefte Domftoel. Men, da dette Tribunal fulde 
belættes af Qoffet, vakte det almindelig Murren i hele Sis 
get, og Brienne haabede, at kunne bjelpe fig med Vaabens 
Magt og ved at fjerne Parlamenterne. Men heller ikke 
hermed lykkedes det, Urolighederne tiltoge og han faae fig 

nødttilvedet nyt Edikt af 8de Aug. af love Nationen Stæen⸗ 
dernes Forfamling og Ophævelfen af Cour" pleniere. 3 
bet Haab, herved at have erhvervet fig Folkets Yndeft ned⸗ 
lagde han fin Poft og erholdt Cardinalshatten.ogen betys 
delig Penſion. Den kongelige Skat havde under hans 
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Miniſterlum miftet 100 Mill. Livr., ber vare bortodſlede 
til hans Planers Udførelfe, hvilke dog ei faa meget vare 
af ham fom af hans Ven, Storfeglbevareren La mo ig 
nom, ber tilligemed Brienne forlod Hoffet og fort derpaa 
ſtjod fig felv, fandfynlig for at undgage Folkets Hevn. 
Men Brienne tragtede fiden ivrig efter Folkets Gunft og 
var Cen af de førfte Biſtopper, der aflagde Borgereeden, 
Paven gjorde ham herover de bittrefte Bebreidelfer i en 
Skrivelſe af 25 Febr. 17913 men Brienne bekymrede fig 
lidet derom og fendte ham Cardinalshatten tilbage'for af 
være mindre afhængig. Siden blev han heftet og ſtal has 
ve dræbt fig felv i Fængflet 1794, 

Brig, et Slags Roerffib i det middellandſte Hav ; 
bdernæft et tomaſtet Sfib med Stormaſt og Fokkemaſt med 
Stænger og Bramſtæenger. 

Brigade er, i det tydſte Militair, en Deel af en 
Armee, beftaaende af omtrent 4 Batailloner Fodfolk, og 
6 Efcadroner Rytterie; Brigabeer kaldes den Officier , 

. der kommanderer en ſaadan Afdeling. J den franſte Krigs— 
terminologie er Brigade ved Cavalleriet et Gorporalffab 
og ved Infanteriet et Regiment af to Batailloner ; ved 
Sappeurerne ſaavelſom Dauaniererne en Afdeling af 6 
Mand, En Generalmajor eller Oberſt, ſom commanderer 
en Troppeafdeling, kaldes Brigadegeneral, 

Brill ant kaldes en ſleben oven og neden til med 
nogle Rekker brudte Flader (Faſſeter) forfynet Diamant. 

Brille, et flebet Glas, ſom ſettes for Miet for at 
man bedre fan fee ved Djelp deraf. De gamle Graker og 
Romere kjendte intet fil Briller. J det 12 Xarhuntred 
finder man en arabiſt Skribent Alhazen taleomen 
Opfindelfe, fom Fan have været Brillerne. Ved Slutnin» 
gen af det 13de Aarhundred taler Roger Baco dere 
om, De egentlige Briller maae være opfundne 1280 og 
1311. Nogle tilffrive en florentinfe Adelsmand Galvis 
no degli Armati denne Opfindelfe, Andre en Munk 
Allesſandro da Spina, Glaſſene fom bruges 
til Briller ere flebne noget ophøjede og have til Henſigt at 
forbedre Feilen ved Langſynhed. Denne beftaaer deri, 
at Nethinden ei ligger langt nok borte til at modtage 
Billeder afnære Gienſtande ved Lysſtraalernes [vage Bræks 
ning igjennem Chryſtallindſen. PunÉterre af be nærmere 
Gjenſtande fende nemlig Straaler til Øieftjernen, ſom bie 
vergere ſterkt, hvorfor deres Foreningspunkt ligger langt 
bag Cryftallindfen, faa de rekke den alt ng nær liggende 

' I 
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Nethind, for de have forenet fig. Ophoiet flebne Glas 
formindſke denne Straalernes Divergens og foraarfage 
derved at man tydeligere kjender de nærmere Gjenftande, 

Briſeis, en Datter af Brifes og Kong Mynes af 
LZyrneſſus's Gemalinde, tilfaldt ved denne Stads Erob— 
ring Achiles-fom Bytte. Men, da Agamemnon 
maatte tilbagegive Faderen den ham tilfaldne Chryſeis, 
lod han Briſeis tage fra Achilles og forbittrede ham herved 
ſaaledes, af han ei vilde deeltage i Grekernes Fogtninger 
før hane Ven Patroklus's Fald bevægede ham til 
igjen at drage-ud, Saaledes var Briſeis Aarfagen til 
den fordærvelige Fvift mellem Agamemnon og Achillés , 
hvilken udgjør Indholdet af Somers Iliade. 

Briſſot de Warwille (FI. P.) født den 14de 
Jan. 1734 i en Landsbye ved Chartres, hvor hans Fader 
var Kok og Spifevært, Cn lille Eiendom, ſom hans Fa— 
der havde fløbt i denne Landebye, gav hans Forfængelig> 
hed Leiligbed til at antage Tilnavnet QOudårmille, hvilet 
han fiden i Engelland forvandlede til Warwille I fit 20 
Aar havde han alerede udgiver adſtitlige Skrifter, hvoraf 
eet 1784 bragte ham i Baſtillen. Mad. Genlis figer i fine 
Memoirer, at det var hende, der igjen ſtaffede ham fin. 
Frihed. Han ægtede en Perfon af Madam Orleans Huus 
og gif derpaa til Engelland. Her levede han ſom Spion 
forPolitielieutenanten i Paris, beſtjeftigede fig tillige med 
Litteraturen og gjorde Forſog paa at oprette et Lyceum i 
London. 1788 gif han til Amerika, for, ſem man ſagde, 
at ſtudere Demokratiets Grundſotninger. Efter fin Tilba— 
gekomſt udgav han et Verk over de forenede Stater. J 
den Henſigt af ſpille en Rolle ved Revolutionen udgav 
han ved Sfændernes Sammenkaldelſe nogle Pamphleter 
øg derpaa Journalen, den franffe Patriot. Han blev 
1789 Medlem af Gommunen i Yaris og var Een afHovedan— 
ftifterne til Opftanden paa Marsmarken, hvor man for» 
langte Ludvig rådes AUffættelfe og en republifanfe 

Forfatning, og, fordi Lafayette fod drive de Sammen— 
løbne fra hverandre, betragtede han ham fra den Tid ſom 
fin Fiende. Den 22de Aprit kom Køngen i Forfamlingen 
og foreflog Krigenmed Oſterrig, ſom eenſtemmig blev ans 
tagen. Den 90e Juli talte Briſſot medHeftighed imod Kon— 
gen af Preuffen og denuncerede adſtillige Miniftre og Gene— 
rater blandt dem Lafayette for Kongen. Den 10de Aug. 

blev det nye Minifterium næften gandſte fammenfat af 
hans Tilhengere. Som Medlem af Gonventet kom han 
i Spidſen af det diplomatijte Udffud, i hvis Navn han fo— 
reflog Krig imod England og Holland. Ved Ludvig 16des 

Proces føgte han at bringe Dommeretten til Folket og vos 
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terede hang Død med Ubfættelfe til Conftitutionen var ans 
taget af den primitive Forſamling. Dog undergravedes 
hang Partie midt under Revolutionen. Efter flere Klager 
braate Robespierre ham for Repolutionstribunalet, ſom 
om han havde ifinde at indlede en ariſtekratiſt Regjerings— 
form med to Parlamenter. Den 31 Mai 1792 beſluttedes 
Arreft imod ham; under Navn af Negoctant føgte han at 
undkomme til Schweitz, men han blev greben i Mouline 
og bragt tilbage til Paris, hvor han døde under Guillotinen 
bdben31 Oct i fit 49de Aar, Han udmærkede fig ved fin Klæde 
dragt, da han fom en ivrig Beundrer af Amerikanerne vat 
gaaet over til Qvæferneg Geft, Mange anbre af Gironse 
difterne vare ham langt overlægne i Mod, Driftighed og 
Talenter. 

Vriftol, en ſtor Handelsſtad i Engelland mellem 
Sommerſet- og Gloucefterfhire, "var fordum efter London 
den førfte Stad i Engelland. Den ligger ved Gammenløs 
bet af Floderne Avon og Frome, af hvilke den førfte omtrent 
9 Mile fra Staden udgyder fig i Severn. J Flodtiden 
kunne ſtore Skibe løbe ep til Briftol, men, naar Vandet 
gaaer tilbage, ligge de paa Grund. Cfter flere mislykkede 
Projekter at forbedre Havnen og holde Skibene flot kom 
1804 en Plan iſtand ved Subſcription, efter hvilken Avone 
Løb veden Canal (rhe new Cat) fulde forandres. I Aaret 
1801 havde Briſtol 63C0oo Indb.;medForftæderne kunde man 
regne over 100000, Briftol har udmærkede Glas-, Metal, 
Teppe⸗, Voxdug⸗, Uldentoi-⸗, Strompe⸗, Traad⸗, Jern⸗, 
Mesſing-, Kobber: og Porcellainfabriker z videre Terpen— 
tin⸗, Vitriol- og Sukkerſyderier, Skibsbygning ?c. Overs 
flodigheden af Steenkul i Nærheden af Staden er Aarſag 
i at mange Varer kunne leveres betydeligt lettere end fra 
andre Steder, — Staden er Sadet for en Biſtop, haret 
Bibliothek og adffillige videnſtablige Inſtituter. — J be 
Nyere Tider har Liverpools Handel formindſtet Briſtols. 

BritanicusCæfar eller egentlig Tiberius 
Claudius Germanicué, var en Son af Keifer Claudius 
og Meffalina, fom fødte ham faa Dage efter Clauz 
dius's Regjeringstiltredelſe. Senatet tildeelte den unge 
Fyrſte faavelfom hang Fader TilnavnetBritanicus, 
da denne ſidſte var vendt med Seier tilbage fra et Tog mod 
Britanien. Af fin fidfte Gemalinde Agrippina lod 
Claudius fig overtale til at adoptere hendes Son Domiti= 
Us, fom var tre Aar ældre end Brittanicus. Senatet gav 
fit. Minde hertil. Agrippina føgte imidlertiid under Pads 
ſtud af moderlig ømhed at holde Britanicus i den mue— 
ligfte Afhængigheg, Hun gab hans — Afſteed og ſik 

2 
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andre i deres Sted, ſom vare hende hengivne. Hang Læs 
rer Sofibius lod hun dræbe, Hun tillod ham aldrig 
at vife fig uden for Paladſet, ja hun holdtiham endog borte 
fra hans Fader og foregav, fan var vanvittig og epileps 
tiſt. . Den gamle Keifer lod fig ved mange Yttringer fors 
ftaae med, af han giennemſkuede hendes Planer , men 
hun førgede for, ved at forgive ham, at han ef kunde gjøre 
fin Feil god igiens Agrippina holdt derpaa Britanicus 
inde til Nero var udraabt til Keiſer, og ligeledes fiden 
holdt hun ham i nøie Forvaring. Men, da hun ſenere 
blev uenig med Nero, truede hun med at fætte Britanicus 
paa Thronen, hvorfor Keiſeren lod ham forgive, da han 
Tun var 14 Aar, 

Britanien kaldte Romerne det nit værende Enga 
land og Skotland. Denne Genævnelfe .fom maafkee af 
det gamle Ord Brit, broget, farvet, fordi Indbyggerne 
pleiede at bemale deres Legemer. Efter Plinius førte 
Oen i de ældre Tider ogfaa Navnet Albion, afde hvi⸗ 
de Kridtbjerge langs Kyften, Havet, ſom "omgiver Bri⸗ 
tanien kjendte man kun lidet til og faldte det i A.mindeligs 
hed det veſtlige-, atlantiſke- eller heſperiſte Hav. Indtil 
Gæfars Tid varBritanienKomerne gandſtke ubekzjendt. Men 
Phoenicier, Græfer og Carthager kjendte det alerede meget 
tidligt, og de førfte hentede Tin derfra, hvorfor de og gave 
Landet Navn af Zinsøen. J Cæfars Zid vare Jadbygger— 
ne endnu fuldkommen ucultiverede. Han rofte fig vel'af 

at have erobret Landet, men denne Beſiddelſe var af liden 

Varighed, hvormeget han ogfaa anvendte for at beholde 
den. Førft under Claudius fil Romerne faft Fod der og 
forøgede fiden mere og mere deres Befiddelfer, fom de kald⸗ 
fe Britania romana, Julius Agricola fuldførte 
under Veſpaſian, Titus og Domitian Bri—⸗ 
faniens Erobring, hvorpaa de overvundne Indb. antoge 
Romernes Skikke. Landet var alerede i Cæfars Tid meget 
vefolket, og, efter Tacitus, frugtbart, Detblev ind⸗ 
deelt i det romerſte og barbariſte Britanien(Caledonia eller 
Skotland); det førfte var adſtildt fra det ſidſte ved en med 
Taarne forfynet Vold for at modſtaageBarbarernesIndfald. 
Den forſte Jordvold var af Agricola mellem Clyde og Forth: 
Hadri'an opførte en anden mellem Cffe og Tyne, og 
denne forvandledes af Severus filen ſterk Muur. Under 
denne Keiſer-deelte man den romerſke Provinds i den oſt— 
lige (prima eller inferior) og den veſtlige (fecunda eler fu- 
perior). Conftantin tilføiede to Provindſer. Indb. 
i det gamle Britanien nedſtammede, deels fra en oprinde— 
Lig celtiſt Colonie, deels fra Gallerne, fom blandede med 
endeel Tydſte nedfatte fig her. De celtiſte Colonifter eller 
de egentlige Britaner boeden det Indre af Landet og hans 

* 
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be mindre Omgang med de tilreiſende Kjøbmænd end de 
galliſte Golonifter, der boede ved Kyfternes ,Derfor bleve 
og hine efter Romernes Vidnesbyrd mere vilde og udan— 
nede, De gallifte Kyſtbeboere kjendte alerede til Eiendom 
og løbe fig derfor fnarere fætte i Stræt end hine i Skovene 
adfpredfe Vilde. De breve ingen Agerdyrkning, men les 
vede afQvægavi og Jagt. Deres Klæcning beftod af Dy⸗ 
rehuder, deres Boliger vare flettede af Riis og bedæffede 
med Siv, Deres Præfter, Druiderne, og deres hellige Avin— 
der udøvede et Slags Herrebømme over dem. 

Brocken (fee Bloksbjerg), 

Brockmann (Frants Garl) I. k. Hofffuefpiller 
blev født 1745 i Gratz i Steiermark. Han fpillede førft i 
et Thraterfelftab i Ungarn, fem derpaa til Wien og ders 
fra 1768 til det kurziſte Selſtab, hvor han blev til 1771- 
JF dette Aar blev han faldet til Samburg , hvor han uts 
dannede fit lykkelige Talent og erhvervede fig en Roes, der 
fatte ham blandt Tydſtlands forſte Stuefpillere. Man 
fammenlignede ham medGarrid og Le Kain, alle Gothaers 
og Hamburger-Almanakker vare fulde af hans Rees. J 
Aaret 17738 betraadde han Theatret i Berlin ſom Gieſt og 
blev efter Foreftillingen af Hamlet fremkaldt, en &re fom 
forhen aldrig var vederfaret nogen Skueſpiller i Berlin. 
Der blev præget en Mynt til hans Ære med ben ſtjonne 
Indſtrift: Peragit tranquilla potestas quod violenta nequit, 
der træffende hentyder paa hang naturlig kraftige Spil, 
i Modfætning af den almindelige overdrevne Action. fan 
varen tænkende Kunſtner, fom ved dybt Studium, ved fras 
dig Flid, ved at danne fig efter de fiore Monſtre, ban 
havde for fig, erhvervede fig hiin Naturlighed og Lethed 
i fit Spil, der i Eckhofs og Schroͤders Tid faa meget ude 
mærkede Hamburgs Skueplade. Keiſer Fefeph izden 
kaldte ham under fordeelagtige Betingelfer tit Wien. Her 
fremtraadde han ferſte Gang fom Cfjer i Fyrſternes 
Gunſt. Hans naturlige Spil gjorde at man i Forſtn ina 
gen ei meget bemærkede ham, Desuden var hans corpus 
lente Byaning ufordeelagtig for hans Helte og Elfferrols 
Jer, Der behøvedes nogen Tid for at vænne fig til ham, 
men da blev han og Wienerpublikums Yndling og beholdt 
denne Yndeft til fin Død. Lan befad ſom Garrid det fjelds 
ne Talent at fville alle Roller i Lyſtſpil og Sørgefpil fore 
træffeligt, Man fortæller følgende Anekdote om ham. 
En Grev M. gjorde, efter at have feet ham fpille et halvt 
Aar, perfonligt Bekjendtſtab med ham, og kunde, da han 
førfte Gang fane ham udenfor Theatret, ei overbevife fig 
om, at det var Brockmann, han faae, Af hvor mange 
Perſoner beftaaer de da,” udbrød han. „SGver Aften 
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feer jeg dem fom en anden Mand og nu har de flet ingen. 
Lighed med nogen af hine Skikkelſer.“ Hans Anfigt- og 

Legeme var hvad han vilde foreftille. Ingen Rolle var 
ham for vanſkelig, men hellev ingen var ham for ringe 
eler uvigtig. I enhver fane man den fuldkomne Kunftz 
ner, der fremftiller Alt frort, rigtigt og merkverdigt. 

Brody en Stad i Galigien i Zloczower-Kredſen 
ved den rusſiſke Grændfe, Den hår 18000 Indb., hvoraf 
Størftedeien ere Joder. Speditionshandelen er meget vig— 
tig, da Staden ligger meget begvemt før at affætte de 
polſke Produkter til Underfaatterne i de tyrkiſte Lande og 
derimod tilforhandle fig Wallachiets, Krims og andre Na— 
bolandes Produkter, ſom Heſte, Avæg Honning, Bor, Hu: 
der, Pelsvært, ſyltede Frugter 20, 

Brodermenighed (evangeliſt) eller Brodre⸗ 
menighed kaldes helſt det ogſaa under Navn af Hernhuter 
bekjendte Religionsfelffab. Den opſtod af Efterkommerne 
af de i deres Fedreneland forfulgte bøbmiffe Brødre, ſom 
i Aaret 1722 nebfatte fig paa Grev Zinzendorfs Gods 
Berthtelsdorf i Ovrelauſitz og kaldte deres Colonie Herns 
hut. Da flere ſiden kom til, faſtſattes endeel Forenings— 
punÉer, hvor man antog Chriſtendommens Grundſandhe— 
der ſom Troesartikler uden aft berøre Forffjeligheden i de 
proteffantiffe Confeſſioner, hvis Tilhengere her vare for— 
ſamlede. Alle Hernhuts Beboere antoge nu diſſe 1727 og 
dannede ſaaledes Brodermenighedens førfte Stamme, for 
hvis Stifter man fan anſee Greven afZingzendorf, 
der fra denne Tid gandſke levede for ſamme. For at lette 
de forſkjellige proteftantiffe Troesforvandte Adgang til 
Menigheden og vedligeholde Enighed, finder fre Troper 
eller forſtjellige Arter Lærebegreb Sted, nemlig den mæ he 
vifte, denlutherfte og den reformeerte. 
De ville paa ingen Maade holdes for et færffildt Religi— 
oaspartie, men fætte deres Eiendommelige fun i en nøiere 
Forbindelſe til Lykſalighed, vg have, uagtet Zinzendorfs og 
Spangenbergs Skrifter ftaae i ſtor Anſeelſe hos dem, intet 
ved ſerdeles ſymboliſkte Bøger faſtſat Lerebegreb. De era 
klere fig hvor der ſteer Foreſporgſel desangagende, udtryk—⸗ 
kelig for Bekjendere af den augsburgſke Confeſſion. — Ho⸗ 
vedcharacteren i deres religisſe Beſtuelſe beftaaer deri, at 
de betragte Reliaionen mere ſom Folelſens Sag end For— 
ſtandens; de holdefig meget til viffe ſelv opfundne Billes 
ber og fil be Billeder, hvort det nye Teſtamente indflæder 
gæren om Forfoningen, ifær holde de fig til Ideen om 
Jeſu Midlerembede og fænke fig ham helſt under Billedet 
af et Lam, fom bær al Verdens Synder, De holde liges 
ſom Proteſtanterne Bibelen for Guds Ord; men def er 

|| 
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bem Eiendommeligt, at de fun betrggteBibelen, fomGruns 
den til en Aabenbaring, hvilten Forløferen fredfe fortfæt- 
tor og gjentager i Menigheden; de beſtrive den chriftelige 
Troe fom en indvortes Følelfe af Yefu Paavirtning. Thi 
Læren om Chriſti ftedfevarende Regjering over ſin Kirke 
have de vidtløftig udmalet og anvendt paa alle Livets For— 
hold. Kuni Forløferen erkjende og tilbede de Guddom— 
men; Alt tilffrive de ham, og i hans Mavn beflutte og fo— 
retage de fig Alt. Enſudtrykkelig Erkloring af hans Vil 
lie er for dem Afgjørelfen ved Lodftaftning, fom de 
betjene fig af ved alle Valg, f. Cr. ved Giftermaal, Mis— 
fioner, Embeders Befættelfe 2c. Dog forbinder dette tun 
den, fom fafter Loddet, ogen Mand kan afflaae den ham 
tilfaldne Brud og cmvendt, Uagtet de mange BVildfarel— 
fer, fom ere uundgaaelige, hvor Folelſen ſtal regjere, fore 
tjener dog den practiſte Henfigt af dereg Forening Bifald, 
da den danner enMenighed af virtelig religiøfe, arbeibfoms 
me, med Verdens Lafter ufjendte eg ved en viis Indſtræen— 
kelſe lykkelige Menneſter. Tillige rette de fig overalt ef— 
ter Omftændighederne, uden hvilket deres Idee at oprette 
et Chriſtokrati, 2: et fædeligt Rige, Hvor Chris 
ftus allene regjerer, ei vilde væretbragt faavidt, — Samt— 
lige Medlemmer ere efter Kjen, Alder eller Levnetsforhold 
inddeelte iChore. Hvert Chor har fin Forſtander, der 
paaſeer Gædeligheden og er Sjeleførger og desuden Chor— 
tjenere, der førge for Chorets udvortes, Anliggender, 
Fruentimmer foreftaae diſſe Forretninger ved de qvindelige 
Chore, fom i offentlige Sager have deres Curatorer. De 
ugifte Brødre boe med de af Skolen udgangne Diſciple 
i Broderhufet, en ftor Bygning, hvor de beſtiefti— 
ge fig med Kunfter og Haandvarker og holdes til falleds 
Undagtsøvelfer. Ligeledes forholder det fig med GS po 
ſtrehuſet, hvor ingen Mandsperſon har nogen Forrets 
ning, og ſtorre Menigheder have lignende Indretninger for 
Enkerog Enkemend. Ægtech oret beftaaer af ſamt— 
lige REgtefolk i Menigheden, hvilke vel boe i Privathuſe, 
men dog ligefom de øvrige Medlemmer ftaae unter Chors 
forftandernes Opſhn. Ved ”diffe. faae de Ældftes 
Conferens Cfterretning om hvad, der foregaaer i 
Chorhuſene. Denne Conferens beftaaer af Menighedens 
øvetfte Forſtander (Gemeinhelfer) -Præften og: Chorfors 
ftanderen. Desuden gives deret Opſynscolleg i— 
um, ſom ſorger for Nødvendigheders Anſtaffelſe, for Po— 
litiet og afgjør Stridigheder. Begge tilſammen udgjøre 
tilligemed et Udſtud af Menigheden , den ftore Hjelpecon— 
ferens, fom tager alle almindelige Sager i Overveielſe eg 
forelægger de øverfte Autoriteter ſamme. Tilhat raadſlage 
om overordentlige Anliggender forener ſig med diſſe Colle— 
gier et ſtorre Udſtud og udgjør tilligemed dem Menig— 
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hedsraadet. Menighedens Embedsmænd ere; Bie 
ſkopperr, fom ordinere Præfter og vaage over den kirke— 
lige Orden, men ei have noget vift Sede eller Diocesret 3 
Seniores øg Conſeniores civiles, fom bære Omforg for den 
utvortes Forfatning og Forholdet til den refpective Lands— 
øvrighed; Presbyter eller Præfter, der enten bruges 
i Menigheden eller ved Miffioner 3 Diaconer, ſom 
hjelpe Preſterne og Diaconisſer, ſom beſtjefti— 
ge fig med at raade og ſorge for Ovindernes aan— 
delige Bedſte. — Saalænge Grev Zinzendorf levede fore— 
ſtod han Menigheden under Mavn af Ordinarius— 
Af de Bifkopper og Ældfte, der beftemtes til hans Hielp 
dannedes et Collegium under Navn af Unitetgælds 
fteConferens, der for nærværende Tid dirigerer 
def hele Selfabs Anliggender, Sadet for dette Direcs 
forium er ifte beſtemt. For nærværente Tid ovholder 
det fig i Berthelsdorf ved Hernhut. Det deles i 4 Depars 
tementer, 1) Hielperdepart., ſom beførger de 
Tirtelige Sager og udgjør et Slags Overconfiftorium 3 
2) Opſynsdep., ſom førger for Diſciplinens Vedlige— 
holdelſe; 3z) Tjenerdep. ſom de oekonomiſke Anligs 
gender ere betroede og 4æ Müsſionsdep., ſom leder 
Omvendelſesvoeſenet. — Uden diſſes Bidende og Villie kan 
intet Vigtigt foretages i Menigheden, dog maae de igjen 
ſtaae til Anſvar for de den hele Unitet repræfenterende S& y2 
noder, der fammenfaldeg faa tidt Omftændighederne 
fordre def. 3 diſſe Synoder, fom før almindelig holdtes 
to Gange i 12 Aar, men i den fenere Tid formedelft Krigen 
udſattes over tyve Aar, fage foruden de Ældfte i Unitetenl, 
alle Biffopper, Civiſſeniorer, Udſendte fra hver Menighed 
og nogle erfarne Søftre Deel. Forſamlingerne vare hele 
Maaneder og have gjerne vigtige Forandringer fil Folge3 
derpaa befjendtgjøres et Udtog af deres Beflutninger. 
Desuden førger de Unitetsældfies Genfereng ved Ugebüa— 
d eft og de aarlig udfomne Memorabilier af vedli— 
geholde Forbindelfe mellem Medlemmerne og Bekjendtſtkab 
med hele Broderſkabets Tilſtand og Anliggender, og udgi— 
ve for af opmuntre til daglig Andagt, tet faa faldte 
Løfen eller beftemte bibeſſte Sprog for hver Dag 
hvoraf hvert Medlem i Menigheden erholder et Gremplar. 
For den daglige Opbyggelſe er førget ved meget henfigts= 
mæsfige Indretninger. Dertil er indrettet en med den 
omhyggeligſte Reenlighed ſmykket Sal, hvor et grønt 
Bord findes iſtedet for Alter, Hvor Andagten holdes tre 
Gange om Dagen, men ei fænger end fre Qvarteer, nem— 
lig om Formiddagen Børnefimen, hvori og Vorne 
kunne tage Deel, om Aftenen KL. 7, naar Dagens Arbeide 
er endt, Fælledstimen med et Læreforedrag eller 
en Forelæsning af Bibelen og endelig Kl. 9 Syngeti— 
men, hvori fynges Vers, ber have Henſyn til Dagens Lø- 
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ſen. Om Søndagen KI. 8 bedes et Litanie, henved Kl. 
10 holdes en Prediken, om Eftermiddagen Kl. 2 gives en 
Bornetime, Kl. 3 en Homilie for Ægtechoret alene, Kl. 
gen Syngetime for dem, fom nydeNadveren og om Aftenen 
holdes en Fælledstime. Ogfaa i Ugen til paffende Tider 
finde Homilier for de enkelte EChore og liturgiſte Forſamlin— 
ger Sted, i hvilke ſidſte Brødre og Soſtre afvexle i San— 
gen og enhver Deeltagende giver fin Naboe Broderkyſſet til 
Fegn paa Menighedens Kjerlighedeforbund, — Hver fjerde 
Sondag oplæfes Ugebladets Efterretninger. Desuden 
boitideligholder hver enkelt Menighed fine Feſte til Erin— 
dring om de vigtigſte Begivenheder i Selſtabets Hiſtorie. 
Aarets Slutning holdes ved Midnat, den fidfte December 
ved Forelægning af Unitetens Memorabilier, Hver fjerde 
Løverdag om Aftenen maae alle, fom kunne, nyde den helli— 
ge Nadvere. Iſtedet for Skriftemaal holder enhver Chors 
hjelper en Samtale med Comunicanterne hver for fig 8 
Dage i Forveien om deres Gjelstilftand, Fodvaffen" 
finder nu fun Sted SÉiertorsdag, En Time før Nadveren 
holdes i Efterligning af de førfte Chriſtnes Agaper et Kjer= 
lighedsmaaltid, hvorved famtlig e Medlemmer under Bøn 
og Gang nyde Thee med Melk og Bagvært. Efterlignel— 
jesværdig er den religiosſe Brug af Muſiken hos Hernhuter— 
ne; den tjener dem til Opmuntring, Beroligelſe og Ops 

" Yøftelfe og forffjønner felv Døden, ſom de kalde at gaae 
hjem. Saafnart Mogen er død blæfes en Vfalme fra 
Taarnet med Baſuner, af hvis Melodie man fan høre, til 
hvilket Chor den Afdøde hørte, da hvert har fine egne 
Dødsfanae. Klager og Sorg finde en Sted. Under Bas 
funers Lyd bliver Liget i en lyft anftrøgen Kiſte bragt tit 
Kirfegaarden, der ligner en Hauge. Paaſtkemorgen dra— 
ger Menigheden med Muſik til Kirkegaarden og højtideligs 
holder i Glæden over Chriſti Opſtandelſe Erindringen om 
de i fidfte Aar Afdøde og nu med ham levende Venner. 
Deres Opdragelſesanſtalter betragtedes til den anden 
Halvdeel af forrige Aarhundred fom Monſtre i Tydſtland 
og endnu fende mange deres Born til Brodremenigheder 
for at opdrages, Videnſtaberne finde ei ftør Opmuntring 
blandt Hernhuterne. Pigeanſtalten i Hernhut og Drenge— 
anſtalten i Niesky ftaaer i fortrinlig Flor. Begge tilhøre 
ſaavelſom Opdragelfesanftalteni i Fulneck, den vigtig: 
fte Menighed i Engelland, hele Broderfelffabet, ſom deri 
Lader opdrage Børn af fattig afdøde Betjentere ved Mes 
nigheden. Pdagogiumeti Barby for Drenge, 
der ville opofre fig til Videnſtaberne og Seminariet eller 
Collegium academicum i NiesÉy, der gaaer for et Uni: 
fitet, ere ligeledes almindelige Unitetsanſtalter. Det ſid— 
fte er fornemmelig beftemt til Præfters Dannelfe og ajør 
fi Fordring paa nogen dyb, udbredt Lærdom. Deres hele 
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Indretning tillader eilettelig nogen frie videnſkablig Stræs 
ben, og deres Præfter hæve fig almindelig.i Dannelſe fun 
lidet over de ulærde Brødre. — Ligeſom de ligne hinanden 
i Dannelfe og Opførfel faa er og deres Dragt eens. De ere 
graae og brune; Soſtrene have Huer, der flutte glat til 
Hovedet; Farven af Baandet om Hagen tilfjendegiver 
hvad Chor de høre fil; de unge Piger have ildrøde Baand; 
de ugifte Søftre blegrede, de gifte Koner blaae og Enker— 
ne hvide. Der faales ei andre end almindelige Gelffabss 
lege iblantt dem; Kort og Zærninger findes et engang i 
deres Vertshuſe; Dands og Romanlecture tillades ikke; 
fom overhoveder ingenFornsielſe, der bringer de forſtjellige 
Kjøn fammenå endog paa deres Spadſeregange maae de 
undgaae hinanden. Selv unge Menneſter, ſom jÉulle ægte 
hverandre, fee og tale ei med hinanden før ved en under 
de ældfites Opſigt foranftaltet Sammenkomſt. Hvo der. 
forfeer fig imod Orden og Sadelighed bliver førft fjerligen 
formanet og, naar dette ei frugter, ſtraffet med Bann, der. 
beftaaer i Udelukkelſe fra. Nadveren og andre Tilſide— 
ſettelſer og endelig foranlediget at gaae ud af Menigheden, 
Get af de virkſomſte Midler at forebygge Ufæbdelighed er 
den vedholdende Beſtjeftigelſe, der fyfjelfætter alle Menigz 
hedens Lemmer. Deres Arbeidſomhed, deres Ferdighed i 
Kunſter og Haandvaerker, deres levende og udbredte Hans 
delere roesverdig bekjendte, og uden Induſtrie var bet us 
begribeligt, hvorledes de kunde beftride de detydelige Ud— 
gifter for deres offentlige Indretninger, De Unitetsæld= 
ſtes Conferens forvalter en hele Selſtabet tilhørende Kaſſe 
fom erholder Indkomſter af alle Menighedens Godſer, af 
ville Procent af Handelsartiklerne, af Medlemmernes aars 
Lige Bibrag og af Teſtamenter. Enhver contribuabel 
Broders Afgifter kunne i Gjennemfnit aarlig beløbe fig til 
Jo Daler. Om manog anflaaer dem ringere, maa dog 
Kaſſens Inkomſter være meget betydelige, da Antallet paa 
de Medlemmer, der betale Bidrag, for nærværende Tid er 
100000, Summen af det hele Folketal i alle Brødremes 
nigheberne med Indbegreb af Negermenighederne, udgjor— 
de 500000 i Aaret 1786; og i Aaret 1727 beſtod det hele 
Selſkab kun af 3 til 400 Sjele — J Fvrelaufis udmærke 
fig Menighederne Hernhut, Niesſtky ved Girlig 
og Kleinwelte ved Bautzen; i Schleſien &G n a-z 
denfrei ved. Gchwetinig, Gnadenberg ved 
Bunzslau,NeufalgogGnadenfeld ved Co— 
ſel. Anſeelige ere og Menighederne i Neudietens 
dorf ved Erfurt, Ebersdorf ved Lobenftein, Chri- 
ftiansfeld idet Schleswigſte, Zey ft ved Utrecht, 
Desuden gives der Hernhutermenigheder med egne Forſam⸗ 
lingsſale i Baſel Amſterdam, Harlem, Kjøbenhavn, Stock⸗ 
holm, Berlin, Reuwied, Petersburg og Moſtwa. JRus— 
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Vand fik de Privelegium 1764 og anlagde i Forening med 
Kalmukker og Zatarer den mærkværdige Menighebebye 
Gareypta idet Aſtrakanſfe. Men ifær have de fundet 
Yndgang i Engelland, hvor de 1749 ere erkjendte ved en 
Parlamentsact, fom den gamle biftoppelige Kirke. For— 
medelft deres Forligelighed, Induftriesog Nøifombed høre 
de til de bedſte Statsborgere, iagttage allevegne Vandets 
Love og bære. de borgerlige Tyngder, uaglet de i deres 
Menigheders Beſtyrelſe og bereg Kirkevoſen ønffe at blive 
uafhængige. Deres Colonier uden for Europa, ere ops 
komne ved deres Miffioner, hvilke de have drevet med ben 
meeft ufortrødne og fornuftigſte Juver. Deres førfte Mis— 
fion til St. Thomas foranftaltedes 1732 af Zinzendorf med 
den danſke Regjerings Beſtyttelſe. De flefte og meeft 
blomſtrende Colonier have de ftiftet 1 Nordamerika, hvor 

øderesg Hovebmenighed er Betlehem. Ogfaa i Gron— 
land og paa mange Øer ved den nye Verden have de an— 
lagt Colonier og felv til Hottentotterne have de fenet af 
deres Troesforvandte. Mindre lykkelige Fremſtridt gjør 
deres Omvendelſesverk i Oftindien. Deres Lære og Fors 
fatning er imidlertid nok neppe paſſende for ſtorre Stater 
og vel heller ikke onſtelig. 

Broderſkaber («eéeiſtlige) ere noiere Forbindel— 
fer fil Fromhedg Udovelſe i en beſtemt Form, De fleſte 
opfom i det I2te og 13 Yarhundred og antoge hyppig Cha— 
racteer af Separatismus, deels af grundet Misfornøielfe 
over Kirkens Tilftand, deels af Forfængelighed og Lyft til 
af udmærke fig. De iverfyge Geiftlige troede derfor at 
burde forfølge dem ſom en farlig Oppoſition. Af dette 
Slags vare den frie AandbsBrødreog Gøftre, 

der i det 13de Aarhundred vifte fig i Rhinlandene. For— 
førte af Indbildningen om fandfelig Fuldkommenhed, on 

de tilſtreve fig efter misforftaaede bibelſte Sprog, løsreve 
de ſig fra Deeltagelfe i Kirkens Kultus, holdt den udvortes 

Gudstjenefte for overflødig og troede, at de fom Gude frie 
Børnog ChriſtiEfterfolgere ei vare nogleLove underkaſtede. 
Tillige forfaldt de til pantheiſtiſte Phantaſier og en Myftis 
cismus, der forvandler ben Hele Meligion til en Henſynken 
i fromme Folelſer, til den Indbildning at kunne tilintets 
giore alle ſandſelige Drifter, byde enhver Friſtelſe Trods, 
fætte Dyden pra Prøve ved at afkaſte Klæderne i Omgang 
med det andet KRjon, hvilfet gav Anledning til de ſtamle— 
fefte Udfvævelfer, Fa nogle føgte endog at forfvare deres 
Lafter ved den Paaſtand, at legemlige Handlinger ei angik 
Sjelen. Synederne i Coͤlln 1306 og i Trier 1210 
gjorde en Ende pua dette, Broderſtab og Levningerne deraf 
tabte fig blandt Bequiner og Begharder, fom 
vifte en verdigere Opforſel (fee diſſe). Andre. Broderſta— 
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ber havde forenet fig til fromme Henſigter uden at adſkille 
fig fra Stat og Kirke, f. Er. til chrifine Slavers Løstjøs 
Belfe, til Bønner for Afdode, til Kamp mod Røvere og 
Kjettere, til Inquiſitionens Tjeneſte, eler til ftreng Bed 
og fil beſtandig Tenken paa Døden, Dog havede flefte 
af dem ei varet længe, Fil de ærværbdigfte Selſtaber af 
dette Slags hørte det i Rom 1548 af Philip von 
Meri ftiftede hellige Treenigheds Broder 
fab tilat modtage Pillegrime og dem, ſom kom ud af 
Hofpitalerne, det i Paris 1645 ftiftede Skoemager— 
og Sfræder: Broder kab til Underviisning for 
uvidende Drenge og &Svende af diſſe Haandværter, det 
ſammeſteds ftiftede og i Frankerig vidt udbredte Br oz 
etik for Gefnbarnetsvebriltelige 
&fole, fom gjorde- fig meget fortjent af Ungdommens 
Underviisning, og de forte eler barmhjertige 
Brødre og Gøf tre, ter befEjeftigede fig med Sys 
ges Pleie, Delinquenters Troſt, Celvmorderes og Henrets 
tedes Begravelſe, hvilket endnu har vedligeholdt fig 
(Samenl. Hernhut). 

Broe eren Bygning over Søer, Floder og Grave 
for at man fan gaar og Fjøre over dem. Broers Opfindels 
fe er fra den fjerneffe Oldtid. Der gives forffjelige Slags 
Broer. 1)VBindebroer, enkelte eller dobbelte 3 2) 
ubevægelige Broer, der fun ved at forftyrres 
kunne forlade deres Plats; 3) Tøndebroer af kun—⸗ 
ftigt forbundne, oventil med Brader eller Bjelker forſynede 
Toender; 4) fiyvende Broer, beſtagende af to med 
hinanden forenede Stibe; 5) Flydebroer af ftærfe 
Træer og Planer forenede Flaader; 6) fædvanlige 
Broer af Træe eller Steen; 7) Lobebroer, et 
Glagé lette Broer, der beftane af reder, ſom ere lagde 
paa nebrammede Pæle; 8) Skibsbroer, Ponton 3: 
broer; de førfte ere ſammenſatte af Skibe, de fidfte af 
Fræe: eller Kobberkaſſer, hvorover Broen lægges med 
Bjelfer ler; 9) Bærebroer, fom beqvemt kunne føs 
ves fra et Sted til et andet. — Broefkandfe eller 
Broehoved kaldes enhver til Forfvar for en Broe 
opkaſtet Skandſe. Man inddeler dem i beftandige og ikke 
beftanvige. 

Broglio (Francois Marie, Marſchal Duc. de) 
født den 1 te Jan. 1671, traadde under Navn af Chevas 
lier be Broglio Aar 1685 i Cadetcompagniet i Befancon. 
SoemCornet ved etKuiraſſerregiment fegtede han 1689 med 
ved Balcourt og 1690 ved Fleurus, tiente famme Aar ſom 
Ritmeſter i Tydſkland og Italien. Som Oberſt ved Kon⸗ 
gens Cavallerieregiment tjente han fra 1694 til 1697 i 
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Flandern og i Aaret 1702 under Hertugen af Burgund og 
Marſchal Boufflers, fiden under forſtjellige Generaler og 
blevien Alder af 33 Aar Marfchal de Camp, 1706 fægter 
de han ved Rhinen under Marſchal Villars, 1708 ligeledes 
ved Rhinen underBerwid 1709 ved Armeen i Flandern 
tinder Villars, hvor han meget udmærfete fig i Slaget ved 
Malplaquet. J Aaret 1713 bidrog han til Indtagelſen af 
Landau og til General. Vaubonnes Nederlag, Da ved 
Freyburgs Beleiring de til Angreb beftemte Tropper havde 
ladet en af 400 Mand forfoaret Redoute bag ved fig, ved 
Hvis Ild de vare fvungne til at træffe fig tilbage, ſamlede 
Broglio en Hob Grenaderer, lod Cen ftige op paa den ans 
dens Skuldre og tog Redouten. Freyburg rømtes og Fæfts 
ningen capitulerede. I Aaret 1719 blev han Generaldis 
recteur for Cavalleriet og Dragonerne. Da Hertug Regen⸗ 
ten, Tom af Ludvig den r4bes Papirer faae, at han havs 
de beſtemt Broglio til Marfchal, lod ham vide han havde 
i Sinde at udføre Kongens Villie, frabad Broglio fig den— 
ne Wre, med den beſtedne Yttring at hans Fader, fom 
havte tjent i so Aar havde billigere Fordring paa denne 
Værdighed, ” Saaledes blev hans Fader Marfchal af 
Franferig. 1724 gif Greven ſom Gefandt til England 
og ſluttede 1725 en Forbindelfe mellem Frankerig, Preusſen 
og England tilat holde over Utrechterfreden, ſom Øfters 
rig og Spanien truede at vilde bryde, Aar 1731 blev han 
Ridder af den fongelige Orden, befandt fig 1733 ved Ars 
meen i Italien, blev næfte Aar Marfchal af Franferig og 
commanderede Armeen tilligemed Marſchal Coigny. pan 
udmærkede fig i Slagene ved Parma og Guaſtalla. J Aas 
ret 1739 commanderede han i Elſas og 1747 i Bøhmen , 
næfte Aar maatte han indflutte fig med fin Xrmee i Prag. 
Gfterat han var undfat ved Maillebois Nærmelfe fik han 
fongelig Befaling at commandere dennes Armee tilligemed 
Armeerne i Bayern og Bøhmen i Tilfælde af en Forenings 
1742 forlod han Prag og paatog fig Overanforſeſen over 
Maillebois Armee, tvang Prinds Carl at ophæve Belei— 
Tingen for Braunau og udnævntes til Hertug. Nu blev 
vet ham befalet at forfvare det ødelagde Bayern, hvor 
hans Armee vilde tilintetgjøres ved Fienden faavelfom Man— 
gel og Sygdomme, Han fendte 11 Courerer til Hoffet for 
Bat bevifeNødvendigheden af et Tilbagetog, førte, da han 
intet Svar fif, i Juli 1743 Armeen tilbage til Frankerigs 
Grendſer og overgav Commandoen til den ſiden kaldte Mars 
ſchal af Sachſen. Herfor blev han forviift og bøde den 22de 
SM ai 1745, almindelig bellaget, da man indfaae at han 
var bleven ftraffet, fordi han havde reddet Armeen fra Un— 
dergang. 

Broglio (Victor Francois, Hertug af) Marfchal: 
Jens ældfte Son, var født den 19de Oct. 17183, var me 
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17341 Slaget ved Parma og Guaſtalla, meldte Kongen 
denne fibfte Seier, fif derpaa Regimentet Luxemburg og 
tjente i Italien indril Tropperne vendte tilbage. Han bes 
ſteeg Prag i Spidſen af tre piemontiſte Detaſchementer, 
forenet med Chevert, og bemægtigede fig den nye Port, 
hvorigjennem de Franſke trængte ind. Som Generalads 
jutant ved den bohmiſte Armee bragte han 1743 Kongen 
Efterretning om Indtagelſen af Eger og blev udnævnt til 
Brigadeer. Hanudmærtede fig i Slaget ved Sahat og 
ved Prags Forfvar. Som Generalmajor ved Armeen i 
Bayern gif han 1743 tilbage til Frankerig, var ved Ars 
meen. i Elſas under Marſchal Coigny og anſattes 1744 
03.45 ved Rhinarmeen. Samme Aar blev han opbøiet til 
Marſchal ve Campog ved fin Faders Død til Hertug af 
Broglio. Han gif 1746 til Armeen i Flandern, blev Ge⸗ 
neral-Infpectør ved Infanteriet, fægtede med ved Ro— 
crur og Laufetd, beleirede Maſtricht og blev Lieutenant— 
General 1748. J Aaret 1757 fæatede han under d'Eſtrees 
i Slaget ved Haſtenbeck åg bemægtigede fig Minden og Res 
thems. Herpaa blev han med 20 Batailloner og 18 Eſca⸗ 
droner detafcheret til Sachſen for at forene fig med Sou— 
bife, flygtede ved Rosbach den ste Nov. og vendte tilbage 
til Armeen i Hannovers Efterat de Allierede havre brudt 
Capitulationen til Kloſter Seven og rykkede mod den fran— 
ſte Armee, blev Broglio defafcheret mod 12 Batailloner og 
8 Eſcadroner til Bremen, Han fatte i Spibfen af fine 
Grenaderer over den tilfrosne Wuͤmme, bemægtigede fig 
Bremen den 15de Jan., overgav Commandoen over Hers 
fugdømmet til Grev St. Germain og begav fig til Caffel 
for at commandere i Heffen. Han rømte dette Land i faå 
god Orden, at Fienden ei vovede at forfølge ham og ane 
kom den 7de Apr. i Coͤlln. Derpaa anſattes han ſom førfte 
Licutenant:General ved Soubiſes Armee, indtog i Spids 
ſen af Avantgarden Marburg den 16de Juli, tilbageflog 
den 23de ct fiendligt Corps af 8000 Mand og bidrog den 10 
Oct. væfentligt til Seieren ved Lutzelburg. Ved Begyndelse 
fen af 1759 blev han Ridder af den 3 Orden og 
commanderede i Frankfurt. JMarts forføgte Preuſſerne 
og Heſſerne at angribe Rigsarmeen i dens Vinterquar- 
teer, men Hertugen af Broglio ſamlede fine Tropper og 
tvang dem tilet hurtigt Tilbagetog. I April blev Angres 
bet fornyet ved Bergen med 40000 Mand Broglio havde 
fun 28000; beguagtet traf han faa henfigtsmæsfige Au—⸗ 
ftalter, at han holdt fig, Franken rømtes, og ben franfée 
Armee gif tilbage i fine Cantonnementé. Keiſeren ud= 
ttævnte Broglio 1759 til Rigsfyrſte for fig og fine Efter⸗ 
Fommere. Under Marfchal Contades tvang han ſamme 
Aar Fienden til at rømme Minden og Caſſel, indtog Min: 
den og aabnede fig derved Veien til Hannover. Den Tfte 
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Xug. bæffebe han ben franffe Yrmees Tilbagetog efter het 
ulyffelige Slag ved Minden, bvorpan Gontates traf fig 
til Geffen og indffrænfebe fig til ber defenſive. Hertugen 
af Kroglio blev den 23 9 39 Anfører for Xrmeen i 
Zydfkland og ben 16de Dec. Marſchal af Frankerig, fan 
commanderede nu i Feldttogene 1760 og 1761, vandt i det 
førfte Træfningen ved Gorbach og forenede fig i det fidfte 
med Soubiſes Armer. Korfaldet ved Vellinghauſen brag⸗ 
te Uenighed mellem Feldtherrerne. Sagen blev forelagt 
Gtarsraabet til Afgſorelſe og Marſchallen forviift 1762. 
Samme Dag ſom Efterretningen derom Fom tit Parig 
gav man Tancred paa Theatre Francoié, og, da Giairon 
med ſerdeles Eftertryk fremfagde diſſe Vers: 

On depouille Tancrede, on l'exile, on l'outtage 
C'est le sørt des heros d'etre persecutes. 

blev han afbrudt af Publitums levende Tilraab. Brogs 
lio beffjeftigede fig nu med fine Børne Opdragelfe og ers 
hvervede fine Naboers og Bafallers Mjerligded. Aar 1764 
blev ban faldet tilbage til Doffer og udnævnt til General: 
Gouverneur af Meſſin. 7789 kaldte £udvig r6de ham til 
fia og betroede ham Krigeminifteriet og Gemmanho over 
de om hang Perfon forfamlede Tropper. Marſchallen bavs 
de forudfagt de Ulykker, fom nu udbrød over bang Fadre⸗ 
neland og føgte ſtjondt forgjeves ved fine Raad at afvende 
bem. fan maatte nu felv føge et Friſted uden for Frans 
kerig og begav fig til Luremburg, vor han fra øfterrigfe 
Side blev modtaget paa bet haderligſte. fans fibfte Feldt⸗ 
tog vari Gbamvagne 1792, Bvor ban anferte et Corps 
Emigranter. Han bøde i Milnfter 1806 i en Alder af 86 
Xar, efterat man kort før havde indbudet ham at vente 
tilbage til Franterig. — Hans tredie Søn, Claude 
Victor de BWroglio, vifte fig fom en ivrig Demos 
krat. fang VBeftræbelfer af bevirte en Undtagelſe til 
Fordeel for fin Rader i Loven mod de Emigrezede forſtyr⸗ 
redes ved et Brev fra Marſchallen, hoori denne med ftørfte 
Aabenhfertighed vifer fin Afſkoe for den nye Tingenes Ore 
ben. Victor tjente fiden fom Marſchal de Gamp ved Rhin—⸗ 
armeen, men, da han vægrede fig ved at erkjende Decreterne 
af rite Aug. , bvorved Kongens Magt fufpenderedes, blev 
han affat og fiden indkaldt for Revolutiongtridunalet , 
fom i Juni 1794 dømte ham til Døden. Hans yngre Ørås 
der, Prinds af Rev el, erdød i Tydſtland. 

Broglio (Charles Francois) en Broder af Mars 
ſchallen, født 1719, var forf frank Gefandt og Chur 

yrften af Sachſen og Kongen af Polen, men blev efter tre 
Aars Korløb tilbagefaldt og tjente under finBroder i Tyd 
land i Aarene 1760 og 1761, Efter Krigen betroede Ludolg j 

NJ 
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15de ham Directionen for det geheime Krigsminiſterium, 
Tom Ludvig 15de havde oprettet for umiddelbar og uden fine 
SMiniftres Bidende at lade fig underrette cm Tilſtanden i 
Europa. Broglio var gandſte ſtabt for denne Poſt og 
Kongens hele Fortrolighed værdig. Men, da han vifte 
ham. Planer og gav ham Raad, der vare lige imod Minis 
ftrenes, kunde det ei være andet end at ſtore Collifioner 
opkom. Saaledes blev han ved en kongelig Befa— 
ling forviift Hoffet, men en anden Befaling overdrog 
ham Fortfættelfen af hans Correſpondens, ſelv under 
hans Forviisning. Da han fiden blev tilbagekaldet, erklæs 
vrede han fig aabenbar imod Choiſeul og Minifterialpartiet 
og virkede med til denne Miniſters Bortfjernelfe. Nogen 
Tid før Ludvig 15des Død blev Broglio igjen forviift og 
døde 1781 i en Slags Forglemmelſe. 

Bronner (Frants Faver) født i Ø dyftedt 1758 
af fattige Forældre. Cantoren paa Stedet tog ham til fig 
og underviifte ham i Sang. 1769 kom han fom Chordreng 
i Sefuitrecolleatet i Dillingen cg blev derpaa Munk. Han 
opofrede fignu Phyſik, Mathematik og Philofophie og drev 
tillige Muſik og Poeſie. SJfær forfattede han Hyrdedigte 
og Fiſteridyller. SKlofterlivet behagede ham ei længe og 
han flygtetes Salomon Gesner lærte at fjende 
hum ag ledſagede hans Fifferidyller med en Fortale. J 
Klofteret gjorde man fig imidlertid Umage for af faae fat 
paa ham igjen, ag det lykkedes ved Overtalelfer at. faae 
han ind i et andet Klofter i Augsburg, hvor han dog fnart 
følte fig ulykkelig, og flygtede til fine Venner i Schweitz, 
Han blev nu Lærer ved Cantorffolen i Aarau og er 1810 
Faldet ſom Profeſſor til Kaſan. Hans af ham felv befÉrevs 
ne Levnet er meget intereffant. J hans Idyller er Sants 
hed og enreenFølelfe for alt Skjont, behagelige ſmage 
Billeder og et naivt Detail. 

Bronze kalder man et metallifÉf Kunſtprodukt eller 
en Compoſition, hvoraf Statuer og andre Kunſtſager ftøs 
bes. Man bruger dertil Kobber og Meffing eller og Fin 
Kobber og Wismuth. Bronzerede Kunfifager f. Er. Staz 
tuer, Vafer af Gips, der fee ud fom'Bronge, frembringes 
derved, ae man overtræffer dem med et fiint ſtodt Pulver 
af Mesfing og Kobber, deraf Bronzere. 

Brosſes (Charles de) førfte Præfident i Parlamen— 
tet for Bourgogne var født i Dijon 1709. Begavet med 
lykkelige Anlæg benyttede han tidlig fine Læreres og fin Fa— 
berg Unde viisning. Da han var beftemt til et Øvrige 
hedsembede beſtjeftigede han fig ifær med Jura uden derfor 
gt tabe Kunfter og Videnſkaber af Sigte, for hvilke han 
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havde megen Tilbøieligheb. Hans nøje Bekjendtſtab med 
den romerſte Hiftorie vakte det Enſte hos ham at beføge 
Italien, fom han bereifte i Aaret 1739. Ved fin Tilbag 
komſt udgav han Breveoverdenunderjordi— 
ſte Stad Herculaneums nuværende Ti le 
ftand; Dijon 1750. Tie Aar efter udkom hans 4 fz 
Handling. omme dyrterfen.… efte 
hans Vens Buffons Opfordring udgav han 1756 en 
Giftorie over Gøereiferne til Auſtra— 
Lien, Dette Vark er endnu bet Bedſte af det ftore Oce— 
ang BefÉrivelfe, De Broſſes har forſt heri giort Inddelin— 
gen i Auſtralien og Øolynefien, ſom ſiden 
ved Pinkerton er bleven mere almindelig. Man antog 
dengang et ſydligt Continent, hvilket de Broſſes har Fals 
det Magellanien. Paa bette Vært fulgte et afet gandſte 
andet Slags, der vifer Forfatterens mangfoldige Kund— 
ſtaber; en Afhandling om Sprogenesme— 
chaniſte Dannelſe. Den indeholder vel mange 
Feil, men tillige dybe Unbderføgelfer og aandrige Hypothe— 
fer, De Broſſes beſtjeftigede fig fit hele Liv igjennem med 
et Vært, fom i de Lerdes Mine ei maatte have mindre 
Verdie. Han havde fattet den Beflutning. at overfætte 
Galluftog udfylde Hullerne i denne Hiſtorieſtrivers Værker, 

- pan bragte i denne Henfigt over 700 Fragmenter af Salluſt 
fammen, hvoraf han med betydelige Tilfætninger og med 
beundringsværdig Duelighed og Lærdom ſammenſatte Hi— 
ftorien om den romerſte Republiks 7de Aarhundred. Det— 
te Verk vilde endnu fundet mere Bifald, hvis Stilen 
havde fvaret til Underføgelfernes dybe Skarpfindighed. 
Foran denne Hiſtorie findes en lærd Biographie af Salluſt. 
Paa de tre førfte Bind Fulde følge et fjerde paa Latin af 
vigtigt Indhold, nemlig: 1) Salluftius's Text af de 
Broſſes, berigtiget efter mange Haandffrifter 3 2) Frag— 
menterne af Galluft med latinffe Supplementer; 3) en 
latinff Commentar ; 4) en Fortegnelfe paa Fragmenterne 
i den Orden de bleve citerte; 5) en Overſigt over Varian— 
terne og 6) et kritiſt Inder af falluftianffe Talemaader. 
Manuſktriptet til dette vigtige Vark er dog fun tildeelg 
trykket. Uagtet diſſe vanffelige og langſomme Arbeider 
forfømte dog de Broſſes ei fine Embedspligter.“ Han døde 
7777. Der findes adſtillige Afhandlinger af ham i Sam— 
lingerne for Academie des "Infcriptions og Academiet i 
Dijon. Han har og ſtrevet meget for Dictionaite encys 
clopédique, fans efterladte Haandſtrifter ere tabte un« 

> ber Revolutionen. J Aaret $ har man udgivet lettres hi- 
ftoriques et critiques af ham, hvilke han ſtrev paa fin Reis 
fe til Italien. i 

Brouſſonet (Pierre Marie —28 en beromt 
m 
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Læge og Raturforſkter, født. i Montpellier 1761. Hans 
Fader var Læge og beftemte ham til Medicinen, Han ler— 
te tillige med megen Lyft at tegne og gravere, hvoraf han 
fiden havde ſtor Nytte ved fine botaniffe Arbeider. Da 
ban var 18. Aar gammel promoverede han med ſtor Uds 
merkelſe. Hans Diſſertation: Variæ pofitiones circa refpira= 
tionen » er flere Gange tryic. Univerſitetet anholdt tilliz 
ge forbam om Erfpectance paa hans Faders" Lærajtoel og 
han gif felv til Paris for at underftøtte denne Anſegning. 
Den blev afflaaet paa, Grund af hans Ungdom, men han 
trøftede fig ved de Fordele, fom Opholdet i Hovedſtaden 
havde før hans Studier. Naturhiftorien og fornemmelig 
Zoologien beſtjeftigede ham meeft, og han var den førfte , 
der indførte Linees Syſttem i Frankerig. Han gjørde fit 
førfte Forføg i et Verk over Fiffene, ſom han begyndte 
i Engelland hos Banks, men hvoraf der Eua er udkommet 
et Hefte: Ichtyologiæ decas prima, Londini 782. Sam⸗ 
me Zidoplæfte han i det kongelige Selſtab i London en 
Memoire over Ophidium, Hvorfor dette udnævnte ham til 
Medlem. Gftertre Mar vendte han tilbage til Paris, 
hvor Daubanton, uagtet han var en Fiende af Lineé, uns 
nævnfe ham til fin Subftitut ved College de France og 1784 
fil fin Adiunct ved DytelægefÉolen. Brouſſonet overgav 
imidlertid Academiet flere interreffante Memoirer og blev 
Medlem af famme. J Aaret 1785 udnævnte Intendanten 
i Paris Berthier de Sauvigny, ham til Secreteer for 
Agerdyrkningsſelſtabet i Paris, ſom herved fif et nyt 
Gvina. Foruden Arbeiderne for dette Selffab udgav 
Brouſſonct det for Landmanden faa nyttige L'anné rural ou 
Calendri rå l'uſage des Cultivateurs, Han arbejdede ogſaa 
paa Feuille de Cultivateur. Han bevirkede ,. at den førfte 
Merinohjord bragtes fra Spanien og de førfte Angoragjee 
der fra Levante til Frankerig. Han overfatte Forſters 
Hiftorie om Opdagelſer og Reiſer i Norden paa Franſtk. 
Revolutionen forftyrrede hans Rolighed. 1789 blev han 
faldet til Pariſes Valgeollegium. Da Stændernes Fore 
ſamling aabnedes forelæfte han efter den af Meder holdte 
Tale Beretningen om Frankerigs Tilſtand, ſom Minifteren 
forelagde Nationens Deputerede. Den 14de Juli fik han 
faavelfom de antre Valgherrer Ordre i nogen Tid at er— 
ftatte den gamle Magiftrat og ſamme Dag fom han tog fin 
Plads paa Raadhuſet maatte han fee fin gamle Ven og Be⸗ 
ſtytter Intendanten af Paris myrdes for fine Pine, pan 
ik derpaa tilligemed Bauvilliers den Fortetning at 
evge forLevnetsmidlers Anſkaffelſe og var 70 Gange i Fas 

re for af blive myrdet. Efter Conventets Aabning traf 
han fig tilbage til Montpellier, hvor han den 31 Mat blev 
arrefteret fom Girondiſt. Han undkom over Pyrenæer-= 
ne og kom blottet for Alt til Madrid, hvor Botanikerne 
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Ortega og Cavanilles modtoge ham med Velvils 
lie, Banks, ſom erfarede ſin Vens Tilſtand, ſendte ham et 
Creditbrev paa 1000 Louisdorer, hvorpaa Brouſſonet bes 
fluttede paa et engelſt Stib at gaae til Indien. EnStorm 
nødte Skibet at løbe ind til Liſſabon. Uagtet Hertugen af 
* Anſeelſe, der holdt ham ſtjult, dreve nye Forfolgel⸗ 
er ham fra dette Aſyl. an giennemvandrede Algarvien 
og Andaluſien og gif endelig under Navn af Læge hos ben 
amerikanſte Geſandt i Marocco over til Afrika. Her fores 
tog han igjen fine botaniffe Studier og ſendte adſtillige 
Gamlinger herfra til Banks.  Cfrerat han var udftrøget 
af Emigrantliſten, vendte han tilbage til Franterig og 
blev udnævnt til Conſal i Mogador. Han gif med fin 
Familie ſom Gonful til de canariſte Øer, derpaa til Gap, 
da Minifteren Chaptal, hang Beflægtede, udnævnte ham 
til Profeffor i Botaniken i Montpellier. Dette Embede fo— 
reftod ban paa det pæderligfte. 1803 blev han Medlem af 
den lovgivende Forſamling og i Juli 1807 døde ban i Følge 
et Fald, fom havde frembragt ben piycologift ſynderlige 
Virkning hos ham, at tan havde forglemt alle Navne og 
Subſtantiver, Adjectiverne derimod huſtede ban med Let⸗ 
hed og i ftor Mængde, og ved Hjelp af dem betegnede han 
Gjenftandene, Han har efterlat Haandſtrifter af ſtor 
Værvie. 

Brown (John), den berømte Stifter af den efter 
ham benævnte Lære i Medicinen, blev født 1735 eller 1736 
i Buncle i Grevſtabet Berwid i Skotland. Lan vifte u⸗ 
fædvanlige Talenter, hvorfor hang Korældre, der vare af 
ringe Stand, toge ham fra en Wæver, fom han var fat i 
Lære hos, forat lade ham ſtudere. 3 fit 16te Aar kom 
han i latinſt Stole og overgik fnart alle fine Meddiſciple. 
Ved denne Tid gjorde ban fin førfte Fodreiſe af 15 engelſte 
Mile. Ved denne ſaavelſom hans følgende Fodreiſer blev 
han ei paa £Landeveiene, men giennemvandrede Skovene og 
fattede derved alle Niturgjenſtande noie i Oiet. Efter 
to Aars Skoleſtudium kunde han læfe alle latinſte Clasſiker 
med Lethed. I-fofitiden leiede han fig ud fom Meier fer 
at erhverve hvad han behøvede til fine Studeringer. Ved 
fin Flid og Duelighed erhvervede han fig Plads ſom Under⸗ 
lærer; ved Skolen. Dengang var hans Plan med Ti— 
den at blive Religionslærer hog Separatifterne, til hvilfen 
Sekt hans Forældre holdt fig og hvis fornemfte Medlem— 
mer havde givet Anledning til at han kom i SÉole, Men 
Engang'beføgte han Kirken i Dunfe og hørte Gudstj eneften 
der, hvorfor han falbt i Unaade hos Separatifterne. fan 
gif derwaa over til den herſtende Kirie. Herpaa blev ban 
Hevmefter hos en anſeelig Famille, men mitåke fnart den» 

m 2 
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ne Plads formedelft fit mørke pedantiffe Væfen og gik fiden 
tir Edinburgh for at ſtudere Theologie. Men denne Bane 
ferlod han fnart, da han faavel i fine forhen meget 
ftrænge Religionsmeninger fom og i fin Opførfel blev mere 
frie. Han var mu igjen eet Aar Underlærer i Skolen i 
Dunfe, og gik faa til Edingburgh for at bringe fitlænge næs 
rede Onſte at ſtudere Medicin i Opfyldelſe. Han underholdt 
fig ved at underviſe i Latin, vedOverſattelſer og ved at for» 
færdige Jnauguraldifputationer for Studerende. J Aas 
ret 1765 giftede han fig og oprettede et Inſtitut for Stude— 
rende fom Koſtgiengere. I Begyndelfen gildet godt, men, 
da han fiden begyndte at leve høit, fpillede han Bankerot. 
De medicinſke Forelæsninger beføgte han imidlertid uaf- 
brudt IO til 11 Aar. Han ftod fig en tidlang meget godt 
med den berømte Doctor Cullen, der overdrog ham Privat: 
underviisning i fin Familie, anbefalede og underftøttede 
ham paa alle mulige Maader og gav ham endog Tilladelſe“ 
til,at holde Afrenforelæsninger, hvortil han laante ham 
fine Hefter, fom han brugte til Morgenforelæsninger, 
Libt efter lidt opfom Uenighed imellem dem og deres Vens 
ſtab gif over til aabenbart Fiendſtab. Aarſagerne til dens 
ne Forandring veed man ei vift', man troer, at Brown 
ved Gullens mægtige Indflydelſe, ventede fig en taalelig 
Poſt ſom Mediciner og faae fig ſtuffet i fit Haab. Efter 
Monros Død ſtal han i Tillid til fin Duelighed uden al 
Anbefaling have meldet fig til hans Plads. Da Magi— 
ſtratsherrerne, af hvilke denne Plads befattes fandt 
"Browne Navn paa Liſten og fpottende fpurgte, hvo denne 
ubefjendte afingen anbefalede Candidat var, ſtal Cullen 
førft have betæntt fig noget og derpaa i den almindelige 
Edinburgerdialekt udbrudt: „Ei det er dog vel ikke vor 
Hans?“ Der blev ei taget nogen Henfyn til ham. Ifølge 
en anden Yttring af Brown havde Gullen lovet at gjøre fig» 
Umag for den førfte Profeſſorplads for ham, men efter Gre— 
gorys Død havde haniftedet for at underftøtte ham været 
ham imod. Dette var og Tilfældet ved hans Anſogning 
om at blive optaget i det phyſikalſte Selffab, Han havde 
nemlig erfaret at Brorun arbeidede paa et nyt Syftem i 
Medicinen og befrygtede, at hans eget derved kunde ſtyrtes 
hvorfor han ftedfe var ham imod, Strar efter hans fuld— 
komne Brud med Gullen fremtraadde ban med fin nye The— 
orie i Lægevidenffaben og udgav 1779 fine Elementa medi- 
cinæ, hvorover han ogfaa holdt Ferelesninger. Han kom 
herover i Fiendffab med alle Lærere i Medicinen, hvortil 
ogfaa den fornærmende Zone, hvormed han falte om andre 
meget bidrog. Han gjorde fig ogſaa Doctorerne Monro 
og Duncan til Fiender. To Gange blev Brown valgt til 
Wræfident for det medicinſte Selſtab nemiig 1776 og 1780. 
J St. Andrews, er Univerfitet i Grevſtabet Fife, hvorhen 
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han gik med mange af fine. Venner, tog han Doctorværbigs 
heden. 3 Aarene 1782 og 83 optom i Edinburghlheftige 
Stridigheder mellem Brewné Tilbængere og be andre, faa 
det endog ofte kom til Dueller, hvorfor det medicinſte Sel⸗ 
ab maatte give den Lov, at Enhver, ſem buel'erede for let 
dtryt Skyld, fulde udelukkes af Selſtabet. — Brown var 

meget heftig i ſineForelasninger øg, naar ban følte fig mat, 
pleiede han at opmuntre Manden veb en Flaffe Rum, fom 
han havde ved Siden af fig og hvori han tom 40 til 50 
Draaber Laubanum. Herved blev han fat i Jid og hane 
Ymagination opflammedes, men han nedbrød tillige fin 
Sundhed. Efterhaanden aftog hans Iver og med ben bans 
Tilhørere. Tilſidſt fom han faaledes i Forfald, at han 

blev fat i Fængfel for Gjeld, hvor hans Difciple dog ved⸗ 

bleve at høre hans Forelæsninger, 1786 forlod ban Edin— 

burgh og gik til London, men ber gik det ei bedre. Cx 
Qvatffalver tilbød ham en anfeelig Gum for at bruge hans 
Mavn ved Salget af et Arcanum, men faa faftig ban var 
afvifte han fligt et Tilbud. 1787 udgav ban fine Bemark⸗ 

ninger over de gamle Gyftemer i Phyfilten. Han blev ved 
at leve paa fin gamle Maade og blev ftebfe vanſteligere at 
Tomme tilrette med. Den 7de Oct. 1788 bøde han t fit 52 

Aar af et Slag, efterat han Aftenen i Forveien havde ta— 

get en god Dofié Opium til fig. Staden Edinburgh tog 

fig af hane efterladte Familie. Hans Syftem fandt mes 

gen Modſigelſe af mange Grunde. fan laae i Fiendſtab 

med de beromteſte Lærde, og hans Stiil var desuden meget 

forvirret og ubeftemt. Uden for Engelland fandt bet 

brownſte Syſtem førft Indgang i Italien, hvor hans Ele—⸗ 

menter bleve udgivne og overfarte. Weickard var den 

førfte tydſte Lærde, ber anprifte der med Enthuſtaemus og 

forfvarede det i fin hele Omfang. Der begyndte nu en nye 

Kamp, fom juft ilte førtes paa en Maade, ber ſommede fig 
QVWidenffaberne. 

Browne (Marimilian Ulvyſſes, Greve af) k. k. 
Generalfeldtmarſchal, føde i Bafel den 24 Oct. 1705. 

fans Fader havde forladt Irland under Kong Jacob den 

aben, og var gaaet i Eeiferlig Tieneſte. Maximilian tjen» 
fe fra fin Ungdom ved be keiſerlige Atmeer, udmærfebe fig 

i de itarienfe Krige ifær ved Parma og Guaſtalla og ble 

1739 Feldtmarfdjal-Lieutenant sg Bifidder i Hofretten. 
J begge de ſchleſiſte Krige befordrede han Maria Thereſias 
Fordeie med Indſigt og Iver og vandt blandt andet 1746 
Slaget ved Piacenza over de Franſte, tog Paſſe Bocchet⸗ 
ta og gjorde fig til Herre af Geyua. Ves Freden blev ban 
Gouverneur i Siebenbuͤrgen. 1752erholdt han Gouverne⸗ 
mentet i Staden Prag, ſamt Cvercommanbdoen over alle 
Tropper i Bøhmen, og 1756 blev han Feldtmatſchal ved 
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den Eeiferlige Hær, da Frederik den ben drog igjennem 
Sachfen mod Bohmen. Han leverede Frederik Slaget ved 
Lowofis, men det lykkedes ham ikke at befrie de ved Pirna 
og Koͤnigsſtein indfluftede Sachfer. Dog trængte han 
Preuſſerne gandſte ud af Bohmen og belønnedes derfor med 
det gyldne Vlies. Da Frederik paa mye med fin hele Magt 
trængte Ind i Bshmen leverede han den 7de Mai 1757 det 
berømte Slag ved Prag, hvori Preufjerne havde 16500 
Mgnd Døde og Saarede, men de Kerferlige 19000. Browne 
maatte rømme Valpladfen: ban blev dødelig faaret bragt” 
ind i Prag og døde der den 26de Juni 1757 med den Roes, 
at han ei alene var en ſtor General, men ogfaa- indviet i 
Politiken og en duelig Underhandler. Frederik aden kald⸗ 
te ham fin Lærer, 

Bruce (James) blev født 1730i Kinnaird i Skot⸗ 
land og opdragen i Mærheden af London, " Man havde tid— 
lig ſtore Forventninger om ham. Eſterat have fuldendt 
fine Studeringer havde han i Forſtningen i Sinde at ned— 
fætte fig fom Juriſt i Stotland, men, epgav fiden denne 
Plan og gif i fit 25 Aar til London, Her ægtede han en 
Kjøbmands Datter, fom han dog fort derpaa miftede. 
Fra denne Tid tabte han al Smag paa Forretninger, men 
øvede fig dog i Tegning og fremmede Sprog, da han havde 
ifinde at feretage fig en Reife paa det fafte Land. J Aaret 
1757 beføgte han Portugal, Gpanien; Frankerig ogNeder— 
Landene og tiltraadde Aaret derpaa ved fin Faders Død , 
Dennes Godfer. 1761 foreflog Lord. Halifar ham en 
Plads ſom Gonfuli Algier, hvorved han kunde have Leilig— 
hed under denne offentlige Characteer at bereiſe Afrita, og 
gav ham Tilladelſe i finFraværelfe at lade fine Forretninger 
beſorge ved en Vicecönſul. Bruce antog dette Forflag , 
forlod Engelland i Juni 1762 og opholdt fig dette og En— 
deel af det følgende Aar i Italien for at lære at fjende 
dets mæriværdigeantiquiteter, Som Conful i Algier havde 
han dé ſedvanlige Vanſteligheder at kjempe imod, men 
havde tillige den Fordeel at han vænnede fig til Omgang 
medendnu mere vilde Nationer. Efter flere Reiſer ſaavel 
i det indre Afrika, ſom ved det middellandſte Hav, gif han, 
1767 over til. Aſien, beføgte Baalbek og Palmyra og vend: 
te ſog tilbage til Aleppo. Her gjorde han figifær bekjendt 
ned Naturens Lægefræfter, da en Læge.t de Egne, hvori- 
gjennem ban havde ifinde at reiſe flod i faa .ftor Anſeelſe. 
Han forlod Aleppo i Foraaret 1768, tog fin Vei igjennem 
Egypten til Cairo, hvor han indſtibede fig mod Enden af 
Aaret for at følge Nilens Løb opad. Han fom dog ei læns 
gere til Vands endtil Syene, vendte tilbage til Kenne og 

fulgte en Caravane fil Koſſeir ved det røde Hav, hvorfra 
han feilede ved Arabiens Kyſter til Jedda, fom er Meccas 
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Havn dg Sdmrin eplabſen for be til denne Stab beftemte 
indiffe Varer, er opholdt han fig nogen Tid, ſiyrede 
derpaa langs Kyften til Strædet ved Enden af det røve 
97 og vendte i Sept. 7760 tilbage til Masnah, en lille 

e idet røbe Hav ved Abyſſiniene Kyfter. Omgivet af 
Meie og Farer trængte han frem til Gondar, Hovetftaben 
i Abyſſinſen, hvor han befandt fig blandt de vildefte Fort, 
"dyr endnu havde feet. Kopperne havde fort for udbres«t 
9 i dette Land, og Bruce fatte fig ved Anvendelſen af te 

europæiffe Midler imod dem i ftor Anſeelſe. Gan blev to 
Aar i Abyſſinien, beſegte Nilens Kitter, reifte derpaa 
nordlig igjennem Mubien og de ubvre Ørtener, fom frille 
dette Land fra Ægypten og ankem til Alexandrien i Mai 
1773. Cfter en Fraværelfe af 5 Aar vendte han tilbage til 
Skotland, giftede fig antengang og fyntes at bave unts 
drager fig alle litteraire Arbejder, da hans Kones Død 
tvang bam til at føge Trøft i Erindringen om hans Reiſer 
og Beffrivelfen af bine Lande, fom ban havde gjennemvans 
bret. Gan opfatte derfor en Beretning om ſamme og over» 
gav Publikum 1790 5 Quartbind. Fire Aar efter endte et 
Fald afen Trappe hané Liv. fax var ſtor og ſtark byge 
getog af indragende Dannelfe; bang kraftfulde Legeme 
taalte Anftrængelfer eg Wefværligheder uten Møie; han 
var briftig i fine Foretagender, færdig i fegemføvelfer., 
men flolt og forfængelig og hang beftige Gind'brufte let op i 
Vrede og Mietanke ; han beſad mangehaande Kundſtaber 
owforftod de gamle og nyere Sprog, men manglede biint 
rolige, ubeftilfeligeBnE, fom characteriſerer Manden af æg= 
te Wærd. Hang ugrundede Hypotheſer, at Wthiopien var 

den ældfte Oplyeninge Sade, at Falaſhar, Agaver, ſamt 
Beboerne af. Ambara og Gafat oprindeligen nedſtamme⸗ 
de fra Palæffina;) hans Theorler om Kunfterneg, Viden⸗ 
ſtabernes og Handelens Oprindelſe; bars Fortællinger 
om Opbyggelſen af Apum, Meroe og Theben og af Abyſſi⸗ 
nieng ældre Hiftorie, ſyones at retfærdiggjøre den lærde 
Hartmans Dom, at Bruce med mange vigtige Efterret— 
ninger, hyppig giver Løgn for Sandhed, ofte mobfiger fig 
og antager Stin af Kundſtaber, ber dog manglede ham 
og at hans Vært maae bruges med megen Forſigtighed. 

Briågge, en ved Handel og Induſtrie vigtig Stad 
i Flandern i der forrige franfe Dep. Lys. Intbyagernes 
Antal beløber fig til 33,500, Ubdftillige ſeilbare Canater, 
ſom giennemſtjere Flandern, gaae til Oſtende, Niewport, 
Gent og Stuys og paa boilke betydelige Sktibe kunne ſeile 
fra Kyſten ind i Stadens Havn, forene fig her. Larred⸗ 
Knipling", Kæde, Karduans, Saffian-⸗—, Fajance, Hats 
te- og Gilfemanufacturer og Fobrikker ere endnu meget 
vigtige, Ogſaa Katttnirytterigrne, Blegdammene og 
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Eutferraffinaderierne ere betydelige, Videre findes her 
en Maler-, Billedhugger-, Bygningés og NavigationsjÉole, 
et Lyceum og anſeelige Skibsvarfter. 

Bruͤhll (Henrik Greve af) Auguſt 3, Konge af Po⸗ 
len og Churfyrſte af Sachſens Miniſter, var fodt 1706 i 
Thuͤringen. Da hans Fader, ſachſen⸗weiſſenfeldſt Geheis 
meraad ei havde fynderlig Formue, traadde Henrik ſom 
Page i Tjenefte hos Hertuginde Eliſabeth. Hans muntre 
BVæfen og indtagende Underholdning vandt ham fnart dens 
ne Fyrſtindes Yndeſt og ſiden ogſaa Auguſt den 2dens. 
Denne udnævnte ham til Kammerherre og lod ham ledfage 
fig paa alle Reiſer. Bruͤhl nyttede klogelig fin Herres 
Naade og havde alerede naaet adffillige vigtize Embeder, 
da Kongen døde den 1fte Febr. 1733. Den polſte Krone tils 
ligemed de øvrige Rigsflenodier vare betroede Bruͤhls Oms 
ſorg. Uden Ophold reiſte han til Dresden, overbragte dem 
til den nye Churfyrſte Auguftden3die og var meget virkſom 
i at ſikkre ham Thronen. Han beherftede ogfaa fin nye 
Herre ved at ſmigre alle hans Luner og bortfjerne alle, fom 
unde forføge for ſamme Priis at fætte fig ien lignende 
Anſeelſe. Auguſt zdie havde i Forveien ſtjenket Grev Sul: 
kowſty fin Yndeſt; Bruͤhl der ei troede fig mægtig nok til 
at fertrænge ham, blev hans Ven og deelte Minifteriet med 
ham. Imidlertid formælebe han fig med Grevinde Col: 
lowrath, enFavoritinde afDronningen, og ſaaledes lykkedes 
det ham at faae Sulkowsſty bortfjernet. Nu beherſtkede 
han Kongen alene, Ingen Lakay fom uden hans Tilladel⸗ 
fei Kongens Tjeneſte; begav ban fig til Capellet, bleve 
førit alle Veie ryddede for Tilſtuere. Auguſt forlangte , 
al hans Minifter fulde vife fig, og heri opfyldte han Kon— 
gens Ønffe. „Uden min Ødfelhed, vilde Kongen lade mig 
lide Mangel paa bet Nodvendigſte,“ pleiede han ofte at fis 
ge. pan holdt 200 Domeſtiker og lønnede fin Garde bedre 
end Kongen; hans Bord var det foftbarefte og hans Gar— 
derøbe den meeſt glimrende. „Bruͤhl“ ſagde Frederik aden 
var den Mand der i fit Aarhundred eiede de fleſte Klæder , 
Uhre, Støvler, Skoe og Tofler. Cæfar vilde regnet ham 
til fine friſerede og parfumerede Hoveder, for hvilke han 
Intet havde af frygte.” Bruͤhl befandt fig ftedfe i Kongens 
Følge, ofte hele Dage i Nærheden af ham uden at tale et 
Ord. ,,Brih!, har Jeg Penge?“ fpurgte Kongen, Ja Si⸗ 
re! var Bruͤhls beſtandige Svar,” Men for at funne give 
dette Svar bleve Statens Caſſer tømte og Landet bebyrdet 
medSkatter. Armeen formindſkede man, og, da Syvaarskri⸗ 
gen udbrød havde Sachſen fun 17000 Mand flet organifes 
rede Soldater, ber maatte overgive fig til Preufferne ved 
Pirna af Mangel, Imidlertid var Bruͤhl flygtet med 
Kongen fil Polen. Man havde reddet Malerier og Porcez 
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lain og derimod overladt Archiverne i Seierherren 
Hender. (i mindre forfængelig end herſteſyg havde Mis 
nifteren ladet fig erflære for en Defcendent af Grev Bri bl, 
Wolwod af Pofenz-Keiferinde Eliſabeth havte foræret ham 
Andreasordenen og Keiſeren ophøjet ham til Rigsgreve. 
Indtil Hubertsburgfreden blev han i Warſchau, hvor hang 
Opførfel ei havde erhvervet ham Venner, Efter Dronnin⸗ 
gens, hans bittrefte Fiendes Ded, forærede Kongen ham 
hendes hele Apanage for at erftatte ham hans i Sachſen 
lidte Tab, Auguſt var neppe kommen tilbage til Dresden 

» før han tøbe den ste Oct, Bruͤhl fulgte ham ben 28de 
Oct. Prints Faver, der hadede ham perfonligt lod 
hang Gobfer belægge med Beflag, og anftille-en Underføs 
gelſe, fom beg endtes med, at SruͤhlsFormue gif til hang 
Efterkommere. Det ſynes ogfaa fom han havde erholdt 
den mere ved fin Konges overdrevne (Savmildbed end ved 
utillavelige Midler, Hang Lyft til Pragt var fordeelagtig 
for Kunfter og Videnſtaber. Churfyrſten kjobte bane Bi» 
bliothek for 350000 Daler. Hans ældfte Søn Frederik 
Aloyſius Rigsgreve af Bruͤhl var født den 31 Julii 1739 
i Dresden og nød en fortræffelig Opdragelfe af fin Moder, 
fom var en værdig og indfigtsfuld Dame. Alerede i Sit 
19 Aar var han Kron Generalfeidttoimeſter, men miftede 
ved Auguſt 3dieg Dad fine Embeder i Polen og Sachſen; 
dog forfonede han fig fiden med Stanislaus og erholdt nøgs 
le af bem tilbage. Hans Yndlingsopholdſted var Pfårten 
i Nedrelauſitz, hvor han førte et ſtille Liv for Videnſtaber— 
ne og fine Venner. Ved et Beføg, ban aflagde bos fin Bros 
ber Carl, kongelig preuſſiſt General-Lieutenant og Overs 
hofmefter, døde han i Berlin den 30 Jan. 1793. Han var 
Cen af de fmuffefte Mænd og befad tilligeen overordentlig 
Legemsſtyrke. I Færdighed af ride, ſtyde og ſpomme føgs 
te han fin Lige. Det mechaniſte Fag fjendte han i dets hes 
le Omfang. Han førev og talte de flefte europæiffe Sprog 
med Gragie og Udtryk, Hang litteraire Arbeider vidne 
om hans Indſigter i den ſtjenne Litteratur og Skueſpilkun— 

funften. Han ſpillede næften alle Inſtrumenter. Han tegs 
nede og malede med Smag og Indfigt. Han havde erhvers 
vet fig de meeft udbredte mathematiffe Kundſtaber, ifær i 
Artilleriet og det dermed forbundne Luftfyrværferie. Hang 
Virkſomhed var overordentlig, derfor levede han yderft 
maadelig, fpifte lidet og brak fjelden Viin. Han havde en 
ſerdeles Magt over Gøvnen, fom han funde undvære flere 
Nerter og derimod fove igjen i Forraad. Han forftod den 
Kunft at underholde i den høijefte Grad. Hans Sfuefpil, 
fom en tidlang faaes med Bifald paa den tydſte Skuepladé 
Tom ud i 5 Bind (17851790). Eet af de bedſte Stykker deris 
blandt er Brandffatten, hvortil en ſand Anecdote fra Syv: 
aarskrigen ligger til Grund, 
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. grun (Charles le) en berømt Maler, blev. født i Paris 
1618, Han beſtjeftigede ſig alerede i fit 3die Aar med at 
tegne med Kul og forfærdigede i fit rate Aar. et Portræt af 
fin Bedſtefader, ſom et hørte til hans flettefte Arbeider. 
Han lærte hos Bouet, fin Tids berømtefte Mefter og overs. 
gif ei alene fnart alle fine Meddifcipiesmen indhentede ends 
og fin Meſter. Efterat han var kommen tilbage fra Rom, 
hvorhen Kongen havde fendt ham, blev han adlet og ud—⸗ 
nævnt til Ridder af den hellige Michaelsorden. Desuden 
erholdt han af Kongen dennes riat med Diamanter befatte 
Portrait og Tilladelſe at turde føre en £ilie i fit Vaaben, 
Han befad et omfattende Genie, fom han uddannede ved 
ſtadigt Gtudium i Hiſtorien og Nationernes Sæder, Hans 
Traités fur la phyfionomie og fur le Caractére des paſſions 
bevife hvor meget han har tenkt over det mennefÉelige Sin— 
delaug og de forſtjellige Bevegelſer, Lidenſtaberne føraar-z 
ſage i ſamme. Med mindre Censformighed og mere Kraft 
og Afverling i Coloriten vilde han maaſkee overaaaet baade 
den ældre og nyere Tids Malere. Med den meeft levende 
Jndbildningskraft forbandt han den modnefte og ſikreſte 
Dømmetraft og bragte Intet ind i fine Malerier uden i 
Forveien at have raadført fig med Bøger eller Lærde desan— 
gaaende. Hans Udkaſt ere forftandige og fulde af Liv, 
Gjenftandene behandlede med Kunſt, Grupperne ordnede 
paa-en behagelig Maade, Stillingerne af godt Balg, æde 
le og fulde af Udtryk. Men han føger at blende ved en 
alt for ftor Mængde af Perſoner, der ei ere nødventige , 
hans Figurer have fjeldent det Udtryk, de burde og Colori— 
ten er flet. Fra den Zid, han var udnævnt til Kongens 
førfte Maler blev han alle ſamtidige Kunſtneres deſpotiſte 
Tyran. De fulde alle følge hans Triumphvogn og herved 
bevirkede han en Cenfidighed, der var ſkadelig for Kunſten. 
Man finder derfor le Bruns Characteer i alle den Tids 
Værter. Man beſtylder ham for ved fin Misundelſe at has 
ve været medvirkende Yarfag i den berømte le Sueurs Død, 
ja endog faaet fine Elever til at forderve hans bedſte Ars 
heider ved Knivſtik. Men hvad han her forbrød, blev ham 
"rigeligt Maal gjengivet af hans Medbeiler og perfonlige 
Fiende Mignard ved Slutningen af hans Liv. De af 
hans Malerier, ſom ifær have tildraget fig Kjenderes Op- 
merkſomhed, ere følgende: les batailles d” Alexandre ; la 
Magdelaine pénitente; la portement de Croix; le Crucife- 
ment; St. Jean dans Pisle. de Pathmos; Hercule aſſommant 
les chevaux de Dioméde,… Da han havde udgivet de bekiend⸗ 
fe fÉjønne Tegninger, ſom ſtulde bevife Ligheden mellem 
de meñneſtelige og dyriffe Phyfiognomier,  forelæfte han 
de Grundſetninger, efter hvilfe han var gaaet frem, ofs 
fentlig i Maler-og Billedhuggeracademiet. Han vilde tils 
føle dem fine Tegminger ſom Text. Adſtillige Store, ſom 
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vare tilſtede, følte fig trufne i diſſe Grundfætninger, og 
bevirkede ved Colbert, at de ei bleve trykte ſom Text til 
Tegningerne. Texten forfvandt ogfaa faa gandſte at le 
Brun felv ei hørte mere til dem. Hine Tegninger 58 i Tal⸗ 
et bleve opſtellede Kongens Cabinet efter hvilfe Denon 

Yar ladet dem ſtikke Kobber,  £e Brun døde den 12 Jan. 
1690. 

Brun (Charles Francois le) Hertug af Piacenza 
og Rigserteftatmefter af Franferig. Han var Maupeous 
Sekreteer og anſees forForfatter af be Taler, fom Mauperu 
holdt 1770 i fin Strid med Parlamenterne. Han” levede 
derpaa lang Tid i Stichedalene beffjeftiget med fin; Famis 
lies Opdragelſe. Som Deputeret for tredie Stand ved Na—⸗ 
tionalforfamlingen ubmærfede han fig ved fit Maadehold. 
Han gav fig af med Gjenſtande, ſom angik Politiet, Finans 
ferne og Statsforvaltningen og udvirkede adſtillige Befluts 
ninger degangaaende. Efterat han var undgaaet Revolu— 
tionéregjeriugen traadde han ind i Oldingsraadet og be— 
Æjeftigede fig der med ſamme Gjenftande fom før: ban frems 
mede Revolutionen af 18de Brumaire og havde fiden Navn 
af tredie Conſul. J Xaret 1803 valgte Inftitutets 3 Claſſe 
ham tilpræfident. Napoleon ophoiede ham fiden1804 til Rigs⸗ 
erkeſtatmeſter, tildeelte ham 1805 det røde Baand og over⸗ 
gav ham Generalgouvernementet Ligurien, hvilket han orga⸗ 
niſerede ſom franſt Departement, Senere udnævnte Napos 
leon ham til Hertug af Piacenza og endelig til Generalgou— 
verneur af Holland, hvorfra de Allieredes Vaabenlykke uds 
drev ham, Å 

Brune (G. M. AX.) Rigsmarſchal, Søn af en Ads 
vokat i Brives la Gaillarde, kom gandſte ung til Paris. 
Ved Revolutionens Udbrud var han Boctryfter og tillige 
Særd og Havde alerede gjort fig betjendt ved adftillige 
Emaaværfer.. Han blev nu Medlem af Cordelier-Klub⸗ 
ben, ftod i Forbindelſe med Danton, fpillede en Rolle - 
hiin Tide forfjellige Storme og blev ifølge Begivenheder— 
ne paa Marsmarken (i Juli 1791) arreſteret. Indtil den 
1ode Aug. 1792 beftjeftigede han fig med Redactionen af en 
Journal og derpaa gif han fom Givilcommifjair til Belgis 
en. 1793 kom han tilbage til Paris, traadde i Militair— 
tjenefte og befandt fig ved Revolutionsarmeen i Gironde. 
pan tjente den ode Oct. 1795 under Barras og hjalp ved 
fit Mod til at drive Jacobinerne tilbage, fom havde an⸗ 
grebet Leieren ved Granelle, Kort derpaa gif han ſom 
Brigadegeneral til den italienffe Armee og befandt fig 1797 
ved Angrebet paaVerona, hvor han fif 7 Flintekugler igjen— 
nem fine Kleder. Han udmærkede fig i Slaget ved Arcole 
og erholdt ved denne Leilighed General Bonapartes offent⸗ 
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lige Roes. Da Directoriet havde erklæret Schweitz Krig 
fit Brune Commandoen og beſtjeftigede fig meget med dette 
Lands Organiſation. Derpaa blev han Gefandt i Mais 
land; og untertegnede fiden en Overeenskomſt med de ſar— 
diniffe Miniftre om at befætte Citadellet i Turin. 1799 
forlod han Armeen i Italien for at modtage Commandoen 
i Holland. Her erhvervede han fig ved fine heldige Fore— 
tagender en Rang blandt Republikens førfte Generaler. 
Gan flog Engellænderne flere Gange og tvang Hertugen af 
Vort tilen for de Franſke fordeelagtig Capitulation. Han 
gjorde ſinArmee befjendt med ConfulværdighedensIndførels 
ſe og berettede Conſulerne, at den med Beredvillighed havde 
aflagt Eeden. J Januar blev han kaldet til Statsraadet 
og fit derpaa Anførfelen over Veſtarmeen. Han ſtodte ads 
ſtillige Gange paa Chouanerne og flog dem og bragte endes 
lig Nolighedei de af Borgerkrige forſtyrrede Provindſer. 
Den 13de Aug. blev han udnævnt fil Overgeneral ved den 
italienſte Armee; mod Glutningen af Dec. lod han fine 
Tropper gaae over Mincio og drev Øfterrigerne tilbage. 
Den 8de Jan. 1801 gif han ovenfor Burlingo over Etſch, 
traf ind i Vicenza og Roveredo og erholdt Cfterretning 
om den mellem Erkehertug Carl og General Moreau 
ſAuttede Vaabenſtilſtand. Han fortfatte ikke deſtomindre 
fin Marſch. Da Freden ved Slutningen af Nov. kaldte 
ham tilbage fil Statsraadet forelagde han det lovgivende 
Corps Freden med Neapel til Befræftelfe, Det følgende 
Aar gikhan ſom Geſandt til Porten, Han feirede her i 
Forſtningen over det engelſte Partie og modtog de ſtorſte 
Jresbeviisninger af det ottomaniſte Minifterium, men, 
da der udbrød nye Uenigheder, forlod han Tyrkiet, gik 
øver Wien til Frankerig og anføm 1805 i Paris. 3 fint 
Fraværelfe var han den i9de Mai 1804 udnævnt til Rigs— 
marfchal og den 1fte Febr. 1805 til Storofficeer ved Æres- 
legionen. J Slutningen af Aaret 1806 udnævnte Napoleon 
ham fra Warfchau til Generalgouverneur for Hanfeftæs 
derne. Fra Hamburg gif han til Gvenff- Pommern for at 
antage Commandoen mod Kongen af Gverrig, Denne 
Monarch indbød ham til en perfonlig Samtale, hvori han 
opfordrede ham af erklære fig for hans retmæsfige Herre, 
Ludvig i18de. Brune afvifte vel dette Forlangende, dog 
paadrog ban fig rimeligvis ved nogle Udtryk i denne Sam— 
tale, fom Kongen af Sverrig lod befjendtgjøre Napoleons 
utilfredshed. — Fra denne Zid betjente han-fig ei mere af 
Brune. Ved Napoleons Affættelfe er Brune traadt i 
Bourbonnernes Zjenefte, s 

N 

Brunehold, Brunichild, gift med Siegbert 
1fte, Konge i Auftrafieu fra 568, en veſtgothiſt Prindſeſſe, 
fuld af Forſtand, Virkſomhed, heroiſt Beſtemthed og dyb 
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Indſigt i Statsſager, men af en Characteer, ber opofrede 
Alt for utemmet Herffefyge. Hun forledede fin Gemal tilen 
Krig mod fin Broder Chilperich, og, da han deri 575 var 
bleven myrdet vedblev hun at rafe frem til 613, da Chlotar 
den 2den, Konge i Soiſſons, fif hende i fin Magt og fore 

"dømte hende ſom Morderſte af 10 Konger, og kongelige 
Prindſer til den ſtrekkeligſte Dod. (Hun blev fønderreven 
af Heſte). 

Brunellefchi(Philfpp) blev født 1377 i los 
rents, hvor hans Fader var Notarius, til hvilfet Embede 
han og beftemte fin Son. Denne følte mere Lyſt til de 
ſtjonne Kunfter, fom han lagde fig efter, ifærdeleshed Byg— 
ningskunſten. For at blive faa meget fuldfomnere i den 
ſtuderede han Mathematik og Mechanik, lærte Tegning og 
Billedhuggerkunſt. Forſt vifte ban fig ſom Billedhugger, 
og dette Talent ſtyldte han fornemmelig fin Forbindelſe 
med Donatello. Begge Ynglinge, lige enthuſiaſtiſte for 
deres Kunft erklærede dem ajenfidig over hinandens Verkers 
Fuldkommenheder og Mangler. Engang havde Donatello 
forfærdiget et ftort Crucifix af Iræe og ſpurgte Brunelleſchi 
om fin Mening. „Den Fiqur, du har fat over Grucifiret 
ligner ei en Gud, men en Bonde, fvarede Br, Donatello 
blev opbragt herover, og ſagde: det var lettere at critifere 
andre, end felv foretage fig noget. Brunelleſchi begav fig 
derpaa bjem, holdt fig inde nogle Maaneder og fil en Dag . 
Donatello til at komme ind i fit Verkſted. Han vifte ham 
nuen Chriſtus af ſamme Storrelſe fom hang, men af langt 
ædlere Stiil og ffjønnere Udfsrelſe. Don, erklærede fig for 
overvunden omarmede fin Ven og udbredte hans Roes overs 
alt. De fulgtes fiden ad til Rom, hvor den Ene lagde fig 
efter Bygningstunften, den Anden efter Billedhuggeriet. 
Brunelleſchi fattede herden Idee at indføre de gamle Græs 
keres og Romeres Boghingskunſt og derpaa foretog han fig 
at pryde Domkirken i Florents med en uhyre Kuppel uden 
at bruge Jern dertil. - Han talte til Ingen herom, men 
ftuderede og [tegnede Hvelvingerne i de ftore Badefale, i 
Gravene, Zemplerne og ifær i Pantheon, Da nu Byge 
meftrene 1407 forfamlede fig i Florents for at raadflaae 
om Domkirkens Kuppel, fom ogſaa Brunelleſchi bjem , 
men vendte ftrar tilbage igjen, fortredelig over den liden 
Opmerkſomhed, man vifte ham. Dog blev man fnart 
nødt tilat tage fin Tilflugt til ham. Han vifte nu Vigtige 
heden af dette Foretagende og føreflog ei alene at falde 
Italiens, men og fremmede Landes berømte Bygmeſtre til 
Florents. Dette gjorde han i den Overbeviisning at hans 
Triumph vilde blive fuldfomnere. Man frembragte forø 
ſtjellige tildeels urimelige Forflag forat kunne opføre Kup⸗ 
pelen, men Brunelleſchi erklærede, at der intet videre bes 
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hovedes end de enkelte Deles rette Gammenhæng for at gi⸗ 
ve den nødvendig Faſthed. Denne Paaſtand forekom dem 
alle faa beſynderlig, af mananfaae Brunelleſchi for vanvits 
tig ogivifte ham bort. Da imidlertid de Andres Planer 
flet ikke lode fig udføre, nodtes man endelig til af tage fin 
Tilflugt til Brunelleſchi, fom det lykkedes alene ved fit Ge⸗ 
nies Veiledning at opføre hiin berømte Kuppel til fin og 
fit Fedrenelands Ære. Kirken Santa Maria del Fiore, 
hvorpaa denne Kuppel findes, er een og en halv Gang faa 
ſtor ſom Paulstirten i London. Intet Monument af 
den gamle Bygningsfunft ev faa høit, og kun Peterskirken i 
Rom, fom er bygget ſiden, overgaaer den i Højde, men 
ftaaer tilbage for. den i let og ædel Stiil. Michael Ane 
gelo ſagde, det var vanſtkeligt at efterligne Brunelleſchi, 

men umuligt at overguae ham. Kuppelen var ei futdkom— 

men færdig, da Brunellefchi døde 1444 i fit 67de ar efterat 
han tillige havde opført en Mængde andre Meſterſtykker i 
Bygningskunſten. 

Bruͤn, Hovedftaben i Mahren og i en egen efter 
Staden faldet Kreds. Den er omgivet med Grave og Vols 
de og har et Biergſlot, Spielberg og tilligemed Forftæders 
ne henimod 34000 Indb., dener Sædet for Regjeringen , 
Kredsamtet, den mæbriffe Militscommando og en Biſtopz 
har et Gymnaſium, en Mormalffole, et Frokenſtift, tre 
Kirker i Staden og tre i Forſtederne, mange 'ffjønne Hus 
fe, 12 Klademanufacturer, der udmærke fig ved deres fine 

Varer. Desuden forfærdiges her, Silketøier, Sæbe ꝛc. 
Speditionshandelen er betydelig. I Aaret 1309 blev Sta⸗ 
den ifølge Vaabenſtilſtanden i Znaim beſat afde Franſte, 
Tom ved deres Bortgang ſprengte Feſtningsverkerne. 

Bruno denſtore, Erkebiſtop af Cølln og Hera 
tug af Lothringen, tredie Søn af Henrik Fuglefænger og 
Broder til Keifer Otto den ftore, havde ſtor Deel i fin 
Tids Begivenheder og overgik alle fin Tids Biffopper i Dues 
lighed og Indſigter. Et talrigt Følge af Lærde fra alle 
Lande, felv fra Græfenland ledfagede ham og hans fÉjønne 
Exempel bevirfede at andre ftræbte at ligne ham, Han 
døde i Rheims den 11 Oct, 965- 

Bruno den hellige, Stifter af Cartheuferø 
munkeordenen, var fodt i Gølln 1030 af en gammel, adelig 
Familie. Hans retffafne Zorældre lode ham opdrage une 
der deres Øine i Collegiat-Kirken Gt, Cuniberts Sføle, 
Siden ſtuderede han ved ben berømte Skole i Rheims med 

Udmærkélfe ifær Theologie, Biſkop Gervais udnævnte ham 
til Scholaſticus, ſom underviifte de Geiſtlige, derpaa til 
Canksler, hvis Forretning bar at have Opſyn med alle ſto⸗ 
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re Sister i Stiftet. Bruno dannebe flere udmærkede Dis 
fciple, blantt dem Obo, ſom fiden blev Pave under Navn 
af Urban 2den. Da Uſurpateren af Bifpeftolen i Rheime 
blev affat ved Conciliet i Lyon, vilde Capéllet vælge Bruno 
i bang Sted, men han vilde heller leve i Eenſomhed og bes 
gav fig til Saiſſe⸗Fontaine i Stiftet Langres, hvor han til⸗ 
ragte nogen Tid i Klofterøvelfer med to Wenner. Derpaa 

begav fan fig med 6 ligeſindede Benner til den hellige Hue 
go, Biffop af Ørenokle, og denne førte dem felv 1084 til 
en 4 Mile fra Staben liggende Ørken, fom heed Chartreus 
fe og hvorfra den her opkomne berømte Orden fil fir Navn, 
Her, i en fnæver af to ſteile med Snee og Torne bedakkede 
Klipper indfluttet Dal, byggede Bruno og hans Lebfagere 
ef Dratorium og fmaae færffilnte Geller til deres Bolig og 
lagde Grunden til cen afdeftrængefte Munfeordener, Be 
bogrne af denne Ørken formeredes i faa Aar. De byggede 
en Kirke, Kabte ved Urbeide og Kunſt Endeel af Sfovegnes 
ne om til Save og oplivede ved deres Induſtrie et Sted, fom 
Naturen fun fyntes at have beftemt til vilde Dyrs Ophold⸗ 
ſted. Derhos levede de i den ftørfte Fattigdom og Roli⸗ 
ſomhed, bare en grov Munketappe, nøde intet Kjød, men 
kun Vegetabilier og KUdbrod og beffjeftigede fia mer Bøn, 
£Lægning og Regerée AfØrivning Imidlertid var Urban 
den 2den bleven Pave og kaldte 1089 fin forrige Lærer til 
fig. Bruno adlød imod fin Willie og kom med hele fit Sel⸗ 
fab til Rom. Dette vendte bog tilbage igjen til Char⸗ 
treufe, og Bruno, ſom afflog enhver geiftlig Værdighed 
erholdt i Aaret 1094 Tilladelfe til af anlægge er andet Tar⸗ 
theuſerkloſter i hen eenfomme Egn ved della Torre i Cala⸗ 
brien. er levede han paa fin forrige Viis, foreftod fin nye 
Colonie med famme Viiedom og døde fi fine Difciplers Ars 
me den te Oct, 1106. Lea rode tillod Chartheuſerne 
1514 jham til re at holdeen egen Meſſe og Gregor isde 
udvidede benne 7623 til hele den catholſte Chriſtenhed. 
Siden bleb han optagen blandt Selgene. Bruno havde ei 
givet fine Ordensbrodre færffildte Love, forſt i Aaret 1581 
udkom en fuldftændig Regel for Cartheuſerne og — 
des af Innocens 11te, Ved fine Commentarer over Pſal⸗ 
merne ca Pauli Breve har iøvrigt Bruno beviift, at ban 
var Øen af fin Tidé lærdefte Mænd og befad grundig Kund⸗ 
ſtab i det Latinſte, Græffe og Hebraiſte. 

Bruͤsſel, fordum Hovedſtaden i de oſterrigſke Nes 
derlande, ſiden i det franſte Dev. Dyle, tilhører nu Kons 
gen af Nederlandene og har over 66000 Indb. Den ligger 
ved Floden Sienne, er ſmuk, flor, folkerig, velbefæfter og 
berømt af fin Handel og Manufacturer, ifær Kniplingsmas 
nufacturer, der beffjeftige i og emkring Bråffe! ved 9000 
Menneffer; Den 24de Oct. 1792 drog Dumourie; efter é 
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Timers Fægtning ved. Anderlach ind i Bruͤſſel; den 26de 
Marts 1793 toge Øfterrigerne Staden tilbage efter Slaget 

ved Loͤwen. Den 3die Febr. 1794 holdtes her et ftort 
Krigsraad angaaende det foreftaaende Feldttog efter Oberſt 
Mats Planer. Dendde April ankom Keifer Frants 2den 
til Bruͤſſel, beſpoer der den 13de Joyeüſe Entrée og mods 
tog Stændernes Hylding fom Hertug af Brabandt, Den 
gåde Juli 1794 erobrede de Franſke den paa nye efter Seie— 
ren ved Fleurus. 1815 forefaldt her i Nærheden det berømte 
Slag ved Waterloo eller belle-Alliance, ſom afgiorde Napo— 
leons og Europas Skjebne. 

Brutus (Lucius Junius) varen Søn af Marcus 
Junius og den ældre Tarquins Datter og reddede fit Liv 
under Tafquin den grufommes Regjering kun derved, at 
han anftillede fig forvyÉt, hvorfor man gav ham Tilnavnet 
Brutus... Saaledes blev han ved Hoffet fom de unge 
Prindſers Se:ffabgbroder og ledfagede dem til Delphi, da 
de begave fig derhen formedelft en i Rom udbrudt Peſt. 
Han medteg for Guden en Hyldeſtok, fom han havde ſtjult 
et Guldrør i. Da de ved at forlade Delphi fpurgte Apol⸗ 
lo, hvo af dem der fÉulde regjere i Rom, ſvarede Oraklet: 
» Den, ſom førft kyſſer fin Moder.” For at opfylde Oras 
Felfvaret, lod Brutus ved fin Ankomſt til Italien fom om 
han faldt og kyſte fit Fædrenelands Jord. Da fort derpaa 
Lucretia, Tarquimus Collatinus's Gemalinde, efterat 
være vanæret af Tarquins Son, havde dræbt fig ſelv, lod 
Brutus Maſten falde, drog den blodige Dolk ud af Saa- 
ret, fvor Tarquinierne Hevn, formaaede de 'Zilftædevæs 
rende til enlignende Eed, og, da man overgav fig til hans 
Veiledning lod han Portene lukke, Folket ſammenkalde, 
Liget udftille og forlangte Tarquiniernes Fordrivelſe. Ef— 
terat den vur befluttet, foreflog Brutus gandſte at afffaffe 
Kongeværdigheden og indføre en frie Forfatning, Man » 
beſtemte at to Confuler i eet Aar fulde udøve den høiefte 
Magt og valgte til dette Embede førft Junius Brutus og 
Tarquinius Collatinué. Tarquinius, ſom Portene vare 
lukkede for og fom fade fig forladt af Armeen, hvilken Bru— 
tug ogfaa havde vundet, ſendte Geſandtere til Rom for at 

tilbagefordre fin Privateiendom og tillige love, at han 
Yntet vilde foretage imod Republiken. Man villigede i 
deres Forlangende, men de forførte nu adſtillige Ynglinge 
filen Sammenfværgelfe og blandt dem Brutus's Sønner, 
En Slave ved Navn Vindicius opdagede Planen før den 
kom til Udbrud. Efterat de Skyldige vare grebne, lobe 
Gonfulerne den følgende Morgen, Folket falde ſammen. 
man forbaufedes ved at fee Brutus's Sønner bundne til 
pæle og Faderen fidde paa Domſtolen. Collatinus græd 
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då felv den ſtrenge Valerius fad ſtum. "Mer Brutus ſtob 
op med Fatning og befalede Lictorerne at gjore deres Pligt 
efterat de Skyldige vare overbeviiſte. Hverken Folkets 
eller hang Sønners Bønner kunde forandre hans Beſlut— 
ning: Han bivaanede det ſtrekkelige Stuefpil med Standz 
haftighed, og førft efterHenrettelſen forlod han Forfamlin=. > 
gen, men blev ftrar tilbagefalder,dbaGollatinug føgte at redde 
fine ſtyldige Fættre. Sorter fordømte dem allg og valge 
te derpaa i Coflatinus's Sted Valerius til Conſul. J— 
midlertid havde Tarquinius famlet en Armee og rykkede 
imod Rom. Conſulerne droge imod ham. Brutus anfør=. 
te Rytteriet og ligeoverfor ham commanderede Aruns Tar— 
quinius's Søn, De angrebe hinanden og giennemborede 
ig paa ſamme Tid med deres Spyd. Romerne 
eirede og Brutus blev. høitidelig begravet, men Qvins 
derne bare Gorg for ham et heelt Aar, fom deres Wres 
Hevner. 

Brutus (Marcus Junius) udmærket ved Save 
met den fidfte Romer, var i Forſtningen en Fiende a 
Pompeius, der havde dræbt hans Fader i Gallatien, 

men glemte fiden fit Privathad og forſonede fig med Poms 
peius, ba denne opkaſtede fig til Frihedens Forfvarers 
Dog modtog han.ingen Commando og overgav fig efter det 
ulykkelige Slag ved Pharfalus til Cæfar, ſom modtog 
ham med det emmeſte Venſtab, da han ftedfe havde eilſtet 
ham, og holdt ham for fin Søn. Denne Kjerlighed vifte 
Cæfar ham under hele fit Dictatur og ved Embedernes 
Uddeling anvifte han ham Macedonien til Beſtyrelſe. Des⸗ 
uagtet ſtod Brutus iSpidſen for Sammenfværgelfen imod 
Cæfat, da han troede af. burde opofre privat Venſtab for 
Fædrenelandets Bel. Caſſius, fom var drevet af Dad til 
Cæfar og Kjerlighed til Friheden, ſogte førft ved fÉriftlige 
Opfordringer, bernæft ved fin Gemalinde Junia, Brutus's 
Soſter, at vinde ham, og, da han troede ham nok fors 
bæredet, aabenbarede han ham mundtlig fin Plan at ftyrte 
Cæfar: Brutus indtraadde i Sammenſocgrgelſen og traf 
mange anſeelige Romere med fig. Cæfar ſtulde myrdes i 
Senatet paa et beſtemt Signal. De Sammenfvorne flyrs 
føde over ham, men han forfvarede ſig uforfærdet. En— 
delig, da han faae Brutus blandt de Gummenfvorne, ind» 
hyllede han fig i fin Kappe og faldt for de Sammenſvornes 
Dolke. . Brutus forklarede nu i offentlige Taler Hen— 
figten af denne Håndling, mén kunde dog ei faae Bugt med 
Folkets Utilfredshed og begav fig med fif Partie til Capi— 
folium. Dog faftede han fnart Mod, da Conſulen P& 
GorneliusDolabella og Prætoren £, Corn es 
Lius Cinna, Cæfarg Svoger lig | fig for ham⸗ 
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Men han fif to farlige Modftandere i Antonius og 
Lepidus... Antonius, fom Brutus havde ſtaanet, fors 
ſonede fig pan SÉrømt-med ham og erholdt af ham Tilla— 
delfe at turde forelæfe Folket Cæfars Teſtamente. Herved 
ſaavelſom ved den offentlige Udſtilling af Liget lykkedes 
det Antonius at ophidſe Folket til Raferie og Hevn mod 
Cæfars WMordere. En almindelig Opftand tvang de Sam— 
menfvorne at forlade Rom. BWrufus gik til Athenen og 
føgte der at danne fig et Partie blandt den romerſte Adel. 
Det lykkedes ham tillige, at bringe Tropperne i Macedo— 
nien paa fin Side. Mu begyndte han offentiig at hverve 
hvilfet var ham faa meget lettere, da de pompeianffe 
Tropper efter Nederlaget ved Pharſalus endnu fværmede 
omfring i Theſſalien. Hortenſius, Statholder i Ma— 
cedonien tog hang Partie, og Brutus ftod i fort Tid i 
Spidſen af en mægtig Hær fom Herre i Macedonien og 
Grækenland. Han gif derpaa til Aſien og forenede fig med 
Caffius, hvis Vaaben der havde havt en heldig Fremgang. 
J Rom derimod havde Triumvirerne Overhaand. Brus 
tus og be øvrige Gammenfvorne vare fordømte og man laz 
vede fig til at befrige bem. Brutus og Caffius holdt 
Krigsraad i Smyrna og befluttede førft at underkaſte fig 
Lycier og Rhodier, hvilket iykkedes dem med megen An—⸗ 
ſtrengetſe. Derpaa kom de igjen fammen i Sardes, bes 
futtede at gaae over til Curopa og byde Fienden Spidfen. 
Man fortæller at paa Marfchen fra Sardes til Abydus vis 
fte fig en Skikkelſe for Brutus, fom gif taus henimod ham. 
Da han føurgte, „hvo er Du og hvad vil Du mig?“ fvar 
rede Aaanden: „Jeg er din onde Genius, Brutus! ved 
Phelippi ffal Du fee mig igjen.” Vel fvarede Brutus 
„der ſtal Jeg fee Dig “ og Synet forfvandt, Armeen 
gik derpaa øver Hellefpont og marfcherede til Philippi é 
Macedonien, hvorhen ogfaa Triumvirerne vare ankomne 
med dereg Her. Republikanernes Armee beftod af 19 Le—⸗ 
gioner og 20000 Ryttere; Fienden var maaſtee noget ftær» 

fere. J det førfte Slag var Brutus heldig, men Caſſius 
tabte og drebte fig felv. Brutus vovede derpaa not et 
Slag, blev aldeles flagen, uudfom med nogle faa Vens 

ner, tilbragte Natten i en Hule og, da han faae fig uden 
Redning, bad han Een af fine Fortrolige Strato at 

- dræbe ham. Denne vægtede fig længe; endelig, da han 
ſaae det var hang fafte Beflutning , "holdt han med fraz 
vendt Anfigt Sværdet imod ham, hvorpaa han ſtyrtede fig. 
Saaledes døde han i fit 43 Aar 712 ef, R. B. 

Bruvyére (Jean de la) den berømte Ferfatter af fit 
Aarhundreds Characterer og Sæder, var født i en Landsbye 
ved Dourdan Aar 1644 og døde 1697. Om hang Levnetsom— 
ſtendigheder er fun lidet befjendt, Han kjobte fig et Embe— 

i 
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dei Gaen, men kom fort bervaa ved Biffop Boſſuet med en 
Penſion af 1000 Daler til Hertugen of Burgundien for at 
undervife ham i Giftorie og opholdt fig bogs ham fin øvrige 
Levetid. 1693 blev han Medlem af bet franffe Academie. 
Jan overſatie Theophraſte Gharacterer med megen Ele⸗ 
gang i det Franffe og udgav felv Gbaracterer, hvori ban 
med det ffarpfinvigfte Blik og i et tilder Cpigramatiffe 
vittigt Foredrag fremftillede fin Tide Gader. Dette 
Vært ftaaer i en fortjent Agtelfe. La Bruyere tog ei fjels 
den fine Characterer af levende Perfoner (bvorvet ban felv 
protefterede derimod), og Malegieur fagde derfor, da la 
Brunére viſte ham fit Manufript: „De vilfaae mange fæs 
fere, men og mange Fiender.“ Denne Gpaadom traf 
vel ind, dog ſynes han aldrig at have været ubfat for For⸗ 
følgeltfer. Jeorigt var han en Mand af elffværdige Sader 
og blid Tentemaade. 

Bruyn (Corneille le), en buelig Maler, men ends 
nu mere berømt fom Reifende, var fodt i faag 1652. fan 
fortod fit Fædreneland 1674 for at begive ſig til Mom , 
bvor han tv øg et halvt Aar ſtuderede fin Kunſt. Derpaa 
fulgte ban fin Tilnøieligbed til Reiſer, beføgte Neapel og 

flere af Italtens Stæder, indſtidede fig til Snotna, gien⸗ 
nemteiſte Silleafien, Egypten og Merne i Archipelagus, 
optegnede og aftegnede Alt, hvad ban fandt fin Opmærts 
fombed værdigt. Efter fin Tilbagekomſt til Guropa ned» 
fatte Han fig 1 Venedig, beffjeftigede fig paa nye med fin 
Kunſt og blev en Difcipel af Carlo Lotti. 3 Aaret 
1693 kom han tilbage til fit Fædreneland og befljendtgjorde 
fine Reiſer. Den gunftige Modtagelfe af dette Vært, 
dakte paa nye bang medfødte Keiſeloſt. Han forlod Hol⸗ 
land 1701 og beføgte Rusland, Perfien, Indien , Ceylon 
og nogle afiatiffe Øer. I Rusland malede ban Peter den 
ftore og adffillige Perfoner af hans Familie. 1708 fom 
han tilbage til fit Fædreneland, fom ban ei forlod mere. 
Gfter tre Aar udfom hans Reiſebeſtrivelſe, Hvis Vardie 
faavelfom den foregaaendes mere befaaeri Afbildaingernes 
Stjenhed og Neſfagtighed end i dybde eg tilferlavelige 
Bemærkninger. Gine øvrige Dage beſtjeftigede ban fig " 
alene meb fin Kunſt og døde i Utrecht, man veed ei hvad 
Aar. 

Bryft falder man ben forrefte Deel af Overlivet, 
der danner Bryfthulen. Det ftrætter fig fra Halfen til 
Begyndelfen af Underlivet og dannes fornemmelig af 
Broſtbenet og Ribbenene. Man maae ei hermed forverle 
Bryſterne, fom ere et Govedføjelnetegn for Pattedyrene 
øg tjener til at gjemme ben fra Blodet — Mellk for 

n2 
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at ernære Angerne en tidlang. De findes fun rigtig uds 
dannede hos Hunkjonnet. 

Bryftværn kalder man i Krigskunſten enhver 
Farhaining, der ſikkrer mod det. lige Stud. Da FTræe og 
Steen fpringe i Stykker og flyve omfring, naar Kuglerne 
træffe ere de intet brugbart Material fil Bryſtvern. Bedſt 
forfærdiges de af Ford, i ſerdeles Zilfælde ogfaa af FafÉis 
ner, Mog, fyldte Skandskurve, Sand og Uldſekke. Bryfta 
værnets Tykkelſe maae rette fig efter det. fiendtlige Skyts; 
efter Regelen Maae det ei være under Iz til1u8 Fod tykt. 
Med Henſyn til Hoiden giver Cugnot den Regel: Man 
made gjøre Bryftværnet faa højt at man fra Skandſens 
indre Rum ier Kanonffudés Fraftand intet fan fee uden 
Himmelen og Zræernes Toppe. Bed nærliggende Hoider 
er dette ei altid mueligt, thi man gjør Gryftværnet fjels 
den over 9 Fod høit, , 

Brendbar Luft eren Luftart, hvis befyndere 
lige Egenſkab beftaaer deri, at den fan antændes og bræne 
der med en blaae Flamme, at den blandet med den atmo— 
fphæriffe Luft og antændt foraarfager et heftigt Knald , 
og af den er drebende, naar den alene indaandes. Den fine. 
des deels i RNaturen, deels-kan ven avles ved Kunſt. 
Zen findes hyppig i Bjergverksgruberne og, naar man 
mer en Stof rører i et Morads eller ftillefraaende Vand 
opftige Blærer, fom ere fyldte med brændbar Luft, "Ved 
Kunſt fan den erholdes paa flere Maader; fædvanlig uds 
vikles den af Metaller, naar de opløfes ved Vitriolſyre. 
For af faae den fat behøves et Verktsi, fom man falder ef 
pneumatiſtk Apparat, Dog kan enhver let forffaffe fig den 
paa følgende Maade. Man fommer i en almindelig grøn 
Klaffe omtrent tre Lod Sernfiilfpaan, gyder derpaa en 
Blanding af et Lod Vitriol og 6 Lod Vand og holder. Uabs 
ningenet Minut tilfluftet med Tommelfingeren. Naar 
man fager Zommelfingeren bort og holder et Lys til Aab— 
ningen, faa vilden med den atmofphæriffe Luft forbundne 
brændbare Luft, fom i dette Zilfældbe kaldes Knaldluft, 
antændes med en Exploſion. Man kan gientage dette 
Forſog flere Gange efter hverandre, Vil man gjemme nos 
get af denne Luft, befæfter man et Rør eller en Pennepoſe 
til Aabningen af en Kalve— eller Svineblære, ſtikker den 
igjennem en Korkprop, hvormed man tilpropper en Flaſte. 
Bleren maae iforveien være gjort fuatig og ſammentrykt, 
for at den ingen Luft indeholder, Gom nu den brændbare 
Luft udvikler fig i Flaſken ftiger den i Bleren, fom derved 
Lidt efter lidt udvides, hvorpaa man binder Aabningen af 
Blæren tæt til og tager den af. Den brændbare Luft er 
10 til 15 Gange lettere end ben atmofphæriffe; man bruger 
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den berfor til at fylde Luftballoner med. Men, fordi den 

SMaterie, hvori den brændbare Luft der er indfluttet, er 

fværere end den atmofphæriffe Luft, faa mage ſtige Luft> 

balloner være meget ftore for at Mængden af den brænds 

bare Luft, der indeholdes i dem, overvejer Tyngden af 
Ballonen og dens Tilbehør. Vit man gjøre Luftballoner 
idet Smaae, faa maa Materien, hvori den bræntbare 

Luft indſſuttes, være faa let, af dens Tyngde et betydeligt 

overgaaer den atmoſphæriſte Lufts Tyngde. Det letteſte 
man hertil har tunnet finde, er den Hud, hvori Ungerne 
hos Faarene ere indfluttebe, naar den er bleven behørig 
tilberedet (See Gasarter)⸗ 

BØBrændgla kaldes et Lindſeglae, ſom forener 

de derpaa faldende Søelftraaler i et faa fnævert Rum, at 

de antænde et forbrændeligt Legeme,” fom de falde paa li— 
geſom Jld. Virkningerne af et Brendeglas er faa meget 
ſterkere, jo ſtorre dets Overflade og jo mindre dere Brænd: 

punkt er; Stalet ſaadant Glas gjøre fin tilborlige Virk⸗ 

ning, maae Solſtraalerne falde lobret derpaa, hvilket er 

Tilfældet, naar det i Brenderummet fremkomne Solbilles 

de, vifer fig gandffe rundt. Sætter man imellem Ørænds 

glaffet og dets Brendpunkt endnu et andet Lindſeglas, 
bringes de cohvergerende Solſtragler endnu tættere ſam— 
men, hvorved Virkningen meget forſtarkes. Dette andet 

Lindſeglas kaldes et Gollectivglaé. Alerede Græs 
kerne og Romerne ſynes at have kjendt Brændglas eller 

i det mindfte dem lignende klare gjennemfigtige Stene, 

Ved Glutningen af det 13de Xarhundred bleve de mere bes 
Fjendte, men førft ved Slutningen af det 17de anvendte 

man dem til ftore Virkninger. ModeSltutningen af ſamme 

Aarhundred loden ſachſiſtAdelsmand ved Navn Tfchirna 

haufen med utrolig Møie ſlibe be ftørfte af eet 

Stykke beftaaende Brendglas, man kjendte. Fo af dem, 

fom endnu findes i Paris holde 33 Tommer i Gjennemfnit 

og det ene veier 160 Pund, Begge Glas virte fom den 
frærfefte Iid, de antændte endog vaadt og haardt Træe i 
Oieblikket og bringe koldt Band 1 ſmage Fade ſtrax til at 
roge; de fmelte Metaller, gjøre Tagftene, Skifer og flige , 
Ting gloende og fætte Glafur paa dem. Da de tſchirnhau— 

ſerſte Glas ei ere fuldkommen rene, hvorved Virkningen be— 
tydeligt formindſtes, faa foretege Briſſon og Lavoiſier fig 
1774 at fammenfætte to hule, Ahrglas lignende Lindſeglas, 
til cen Lindfe, hvis indre Rum de opfyldte med en gjens 
nemfigtig Flydenhed, — Herved undgaaer man med ringere 
Bekoſtning meget lettere Blerer og Aarer. De bragte" 
pad denne Maade.et Brendglas tilvele af 4 Fobs Gjennem— 
fnit, hvis ftørfte Tytferfe i Midten var 8 Tommer og alene 
virkede meer end detTſchirnhauſerſte, men forbundet med et 
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Gollectiv frembringer det de overordentligſte Virkninger, 
— For Chemie og Phyſik ere diſſe Forføg: af ſtor Vig— 
tigheb. Dog er Virkningen af Brændfpeile endnu betys 
deligere. 

Brendpunkt falder man ved Brendglas og 
Brændfpeile det Punkt, hvori Straalerne, ſom brættes 
vedatgaae igjennem Glaſſet eller kaſtes tilbage fra Brænd: 
ſpeilet, ſamles og i hvilte de brænde og antænde (focus). 
De frembringe der et Billede af Solen, hvis Gjennemfnit 
er den 1080e Deel af Brendvidden. Dog er det ei faa 
meget et Punkt fom et Rum, bois Middelpunkt er det 
egentlige Brendpunkt. 

Brændfpeile ere ſaadanne Speile, hvis glat 
ſlebne Overflade tilbagefafter de paa dem faldende Sol—⸗ 
ſtraaler i en faadan Retning, at de i nogen Fraftand fra 
Speilet forene fig i et fnævert Rum og virke fom den hefs 
tigfte Ild paa de Ting, man lægger i dette Brendrum. 
Spheriſte Huulfpeile ere de fædvanligfte; man betjenet 
fig og afparaboliffe, og ſelv Planſpeile fan man bruge ſom 
Huulſpeile, naar flere ſtilles imod hverandre paa en vig 
Maade, Sfalet Brændfpeil gjøre den tilbørlige Virk— 
ning, maae dets Axel nøie ftilles mod Solſkivens Middels 
punkt. Brendpunktet findes da i lige Linie mellem Sos 

. Ten og Speitet. Denne Stilling gjør Forføgene med 
Brændfpeile vanffeligere end med Brendglas, men Virt- 
ningen af Speilet er ved lige Flade og Krumning omtrent 
4 Gange faa ſterk. At de Gamle have Ejendt Brendſpei— 
let feer man af deres SÉrifter. At Arcehimedes med 
fine Brendſpeile ſtal have ſtukket Marcellus's Flaade i» 
brand er efter Sagens Natur umueligt; ſnarere kunde 
man troe at det var ſteet ved en Forbindelſe af Plan— 
fpeile, hvis ei den hele Fortælling ogfaa af hiſtoriſte 
Grunde burde forfaftes. At man med Planfpeile fan 
frembringe ftore Virkninger i betydelig Fraftand er vift 
nok. Kircher ftillede 5 Planfpeile af lige Størrelfe 
paa en Gtillads i en faadan Retning, at de kaſtede Straas 
lerne paa et Sted 1co Fod derfra og frembragte en ftor 
pede. Buffon bragte 1747 en Forbindelſe af 168 Plans 
fpeile iſtand, hvoraf enhver var 6 Zommer høi og 8 Tom—⸗ 
mer bred. Med 40 af diſſe Speile antændte han i en Fra— 
ftand af 66 Fod et tjeret Bøgebræt, og med 128 Speile iſen 
Fraftand af 150 Fod et tjeret Granbræt næften paa Mies 
blikket. I en Fraftand af 20 Fod fmeltede han med 45 
Speile en ftor Tinflaffe og med 117 Speile ſmagePengeſtyk⸗ 
fer. Siden opbrændte han med fin Maffine Trae i en Af- 
ſtand af 200 Fod; ſmeltede Tin i en Afftand af 1505 Blye 
i en Afſtand af 130 og Gølv i en Afſtand af 60 Fod. 3 
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forrige Aarhundred forferdigedes adſtillige ſtore Brend⸗ 
fpeile i Italien, hvoraf to ere i Paris og Caſſel. Den 
før nævnte ſachſiſte Adelsmand bragte oufaa et iftand 1687 
der er tre Leipjiger Alen i Gjennemſnit, har to Alen 
Brændvidde og beſtager af entynd vel poleret Kobberplade, 
Det findeg for nærværende Tid paa den mathematiſte Sal 
i Dresden. Dette Speil antænder Zræ med en meget hef— 
tig. Flamme, koger og bortdunfter Band, fmelter tre Tom⸗ 
mer tyft Blye og Tin, forvandler Tegl og Knogler til 
Glas ꝛc. Det er forreften ei nødvendigt at tage Metal til 
Brendſpeile. Ogfaa Træe, Papiir, Glas og andre Mas 
terier kunne bruges dertil, men Overfladen mage være 
poleret, 

Brendſtof, Phlogifton, koldte man.i ben 
ælbre eller ſtahlſte Naturlære etvift fiint, brændbart Stof, 
fom man hypothetiſt anrog i alle Legemer, og ved hvis 
Tilværelfe man forklarede Legemernes Forbrendelſe. Aflde 
Nyere er dette Stofs Tilværelfe beftridt og aldeles gjens 
brevet, Derfor kalder man diſſe Antipflogifeis 
kere oghine Phlogiſtikere (See Chemie). 

Brod. Det kunde ei længe untgaae Menneſtenes 
Opmærffombed, at de meelagtige Sæteforn ſtjenkede bem 
et af de bedſte Neringsmidler. Man finder ogfaa Brugen 
af bem omtalt faa langt Hiftorien gaaer, Den ubequvemme 
Brug af Kornene i deres naturlige Tilſtand, bevægede 
Menneſtene tilat tenke paa Midler at lette fig ſamme. 
Saaledes fremfom efter mange Forføg Brødet, fom endnu 
er mange Millioner. Menneſters vigtigfte Neringsmiddel. 
Gaa almindelig og let dets Tilberedelfe nu forekommer og , 
faa længe maae bet have varet inden man bragte den til 

en vig Fuldkommenhed. Man fnufede formodentlig førft 
Fornet mellem to Stene og gjorde af bet deraf erholdte 
Meel eller Skrage, blandet med Melk eller Band, en Vel— 
ling eller og tørrede haarde Kager, der vare vanſtelige at 
fordøie. Kun efter mange Forfeg, maaſtee ved et ivkke— 
ligt Tilfælde, faldt man paa at fætte bet med en vis Quan⸗ 
titet and blandede Meel i Gjering , hvorved Seighe— 
den hæves, Smagen forbedres og Maſſen bliver lettere og 
til et velfmagende , Tetfordeieligt og ſundt Næringemid= 
del. Man æliter nemlig nogen gammel, ved Gjæring hæs 
vet eg fyrliggjort Deig, fom man kalder Suurdeig, blandt 
den nye Deig. Herved frembringes) en Gjering i hele 
Maſſen, fom bliver løfere, ber kommer Luft eller Gas imels 
lem, hvorved fmaag Aabninger fremt«mme. J denne Fils 
ſtand bringes Deigen i Ovnen, hvor den ſpiritusſe Sub— 
ftané ved Varmen endnu mere udvides og narende, fors 
bøieligt Brød erholdes. 
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Breddom. Hos Angelfachferne maatte den An⸗ 
klagede blandt flere Prøver ogfaa renſe fig ved et Stykke 
indviet Brød eller Oſt, deraf Talemaaben; „Saa fandt 
blive Brødet fiddende mig i Halſen!“ * 

Brødtræe, et Trae i Oſtindien og ifær paa Øerne 
i Sydhavet, af Størrelfe fom en middelmaadig Eeg, hvis 
Blade ere halvanden Fod lange og indeholde en meikagtig 
Saft. Frugten er guul af Farve, langagtig, veier 20 til 
30 Pund og er befat med fmaae Knopper (Artocarpus L.), 
Denne Frugt afsluttes før den ev moden, ſtjgres itu, vit- 
les i Blade og riſtes pan bede Stene, efter hvilken Til— 
berøvelfe den ſmager ſom Hvedebrøb og nydes af Ind— 
byggerne ſom Brød. (Er alene Kjødet men og Frugtkjer— 
nen tan fpifes: denne ligner Kaftanjer og ſteges ligefum de 
paa Gloder. Forfter fandt Smagen af den paa faas 
dan Maude tilberedede Brodfrugt fom Smagen af Hvedes 
bred blandet med Kartofler. Man forfiaaer at tillave 
endog lætre Retter af Brodfrugten. Træet er guulagtigt 
og tjener tilsadffillige Kunſtſager. Af Trævlerne fan man 
forjærdige Tøier, Bladene bruges paa Øerne i Sydhavet 
ſom Bordduge og Servietter; man fveber ogfaa Frugten i 
dem, Saften, fom flyder af Træerne, hvori man gjør Inds 
nit, giver kogt med Kokosmelk, et godt Fugleliim, 
med Sagomeel, Sufker og Eggehvide et faft Kit. De 

"Tørre Blomfterfapfler bruge Otaheiterne fom Tynder. 
Forplantelſen ſteer ved Kjerne, Afflæggere og afſtaarne 
Grene, fom pleies omhyggelig. Traets Vært varer 60 til 
70 Aar. Efter denne Tid døer det lidt efter lidt ud. Saa 

"Tænge Bet lever ſtjenker det rigelig Frugt. Eet Mennes 
ſte tan leve i 8 Maaneder af tre Brødtræer, 

Bucentaur. J Mythologien betyder dette Ord 
et Slags Uhyre, der var halv Menneſke og halv Tyr eller 

ſel. Dette Navn havde ogfaa-det prægtige Stib, hvors 
paa Dogen i Venedig aarlig formælede fig med det adriaz 
tiffe Sav paa Chriſtihimmelfarts Dag. Dogen fad paa.en 
Throne, omgivet af Gefandter og Genatorer og kaſtede en 
Ring i Havet med de Ord: Desponfamus te, mare, in 

…fignum perpetur deminii. Capitainen, fom førte Bucens 
taurus, maatte med Ceb og under Livstab forpligte fig 
til at føre Sfibet ubeffadiget tilbage, hvordan og Veiret 
var. ; 

Bucephalus, Alexander den ſtores berømte 
Heſt, ſom han kjobte for 13 Talenter (omtrent 15000 Ror.) 
Philonicus, en Theſſalier tilbød Kong Philip Heſten 
til Kjobs. Kongen, fom fandt Priſen for høi, havde ale⸗ 
tede befalet at bortføre den bilde Heſt, da den unge Alex— 
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ander tilbød fig af beſtige den. Virkelig ſvingede han fig 
op pad den, og Heſten adlød ham til Alles Forundring og 

lod fig villig ſtyre uagtet den iforveien ej havde villet taale 
nogen Mytter. Alexrander fil den derfor fan fjær at han 
aldrig befteeg nogen anden Heſt, ligeſom Bucephalus afs 
drig vilde lade fig fryre af nogen uden Alexander, naar 
den var ruſtet til Slag. Da Heſten døde af et Saar, den 
havde faaet, lod Alexander den begrave ved Hydaſpes 
og opførte ved dens Grav en Stad, ſom han kaldte Buces 
phaig, ; ; 

Buchanan (Georg)Jen fom Digter og iftoriker 
berømt Skotte, var født 1509 i Kilkerne, ſtuderede i Paris 
og blev efterat han forhen havde tjent i bet Militaire af 
Jacob ste udnævnt til Lærer for hang naturlige Son Gres 

. ven af Murray. Han maatte flygte fordi han ſtrev en 
bidende Gatire mod Francifcanerne, fom til Portugal og 
blev indfpærret i et Klofter, hvor han forfærdigede fin poe— 
tiſte Omſtrivelſe af Pfalmerne. Efter lang Omflakken 
kom han endelig 1563 tilbage til Skotland, befjentte fig 
offentlig til den reformeerte Religion, blev Lærer hos den 
unge Konge Jacob te og ſtrev 1565 Skotlands Hiftorie ei 
uden Bitterhed imod ben catholſte Religion og mod fin fors 
rige Velgjørerinde Marie Stuart, Under Jacob 
6tes Regiering blev han Directør for det koöngelige Cancels 
lie og Seheimefeglbevarer, men forlod denne Poſt 1581 , 
gik til Cdinburgh og døde ber den 28 Sept. 1582. fan 
har degls ved fin Paraphraſe over Pſalmerne deels ved an— 
dre Digte beviift fin Duelighed i det latinffe Digterfprog. 
Som Lyriker var han fyrig og driftig, ſom Satiriker vittig 
og fuld af Aand, 

Buͤckeburg (fee Lippe), 

Bucknick AArnold) fortjener aft omtales fom den 
førfte-Kunfiner,' der ſtak Landkort i Kobber og trykte dem. 
Han bragte denne Kunſt til en høj Grad af Fuldkommen— 
hed, Sweynheym, der havde lært Bogtrykkerkun— 
ftens Hemmelighed hos Fauſt og Schoͤffer, vildeblandt an— 
det ogfaa beførge en Udgave.af Ptolemæus. Træfnittet var 
for ufuldfomment til de Kårt, der indeholdes i de ofte 
bare Haandſtrifter. Sweynheym kom paa den Tanke at 
lade dem ſtikke i Kobber og forenede fig derfor med Buck— 
nick. Hün døde under Udforelfen; Bucknick fuld førs 
te den. Den førfte Udgave af Ptolemeus med Kort ud— 
kom i Rom (Udgaven af 1462 har vift et falſt Aarstal) 
1478 1 Fol. og flutter med folgendeunderſtrift: Claudii Pra- 
lemæi Alexandrini philosophi Geographiam Arnoldus Buck- 
nick e Germania Rome tabulis æueis in picturis formatam 
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impreſſit. Simpiterno ingenii, artificiique Monumento &c. 
Difje Kort ere virkelig bedre ſtukne end alle ſildigere i det 
15de, 16de og 17de Aarhundred, felv de af Mercator ei 
undtagne, De anvendtes fiden ved Udgaverne af 1490, 1507 
og 1508, ligeledes i Rom. 

Buckingham (Gcorg Villiers Hertug af) alt for 
bekjendt af den Yndeft, hvormed to Konger overøfte ham 
og af den Misbrug, han gjorde deraf, var født den 20 Aug. 
1592 i Brookesby i Grevffabet Seicefter. Hang Familie 
var i Wilbelm Erobrers Tid kommet derhen fra Norman— 
biet. For fin Aands Udbannelfe vifte han lidet Anlæg eller 
Zilbøieligh:d, derimod havde Naturen rigelig begavet 
ham med Sfjønhed, Ynde og Bøielighed og diſſe indtagen— 
de Egenffaber uddannede han endnu fuldkomgere under fit 
treaarige Ophold i Franferig, Kong Jacob iſte, der 
(fom Clarendon figer) ei lettelig modftod et ſtjont Anſigts 
eller en ſtion Klædnings Ynde, faae ham ved en Feft, Uni— 
verfitetet i Cambridge gav ham 1615 oa blev indtaget af 
ham ved førfte Oiekaſt. Ynglingens Moder, ber var liges 
faa ærgjerrig, fom øm mob fin Søn, ilede med at indføre 
ham ved Hoffet, og Kongen udnævnte ham til fin. Mund- 
ſtjenk. Jacob, fom var fjed af fin forrige Yndling Som⸗ 
merfet og fnart gav ham fin Afſteed, overøfte den unge 
Villiers, fom! han fandt ſig uimodftaaeligen hendraget til, 
daglig med re, og Rigdemme. J mindre end te Aar blev 
han Ridder, Kammerherre, Baron, Vicomte, Marquis af; 
Budingham, Storadmiral, Opſynsmand ved be 5 favne 
2c., og ſtaltede tilfidft med uindffræntet Magt over alle 
Ærespofter, Embeder, Maabegbeviigninger og Indkomſter 
i de tre Kongeriger efter fin Ærgjerrigled, Havefyge eller 
Lune, Han, hans Familie, hang Spioner, og Redſtaber 
kunde erholde Alt, Nationen opbragtes over at fee Tors 
tjeneften miskjendt, Folket nedtraadt, Adelen ydmyget , 
Kronen nedværdigetf og vanæret for at hæve og berige en 
overmobig og uduelig Yndling. Der manglede Intet uden 
at han tillige Fulde være troløs. Dette blev han i Aaret 
1623. Han vilde bortfjerne Grev Briſtol, en ligefaa rets 
ſtaffen ſom buelig Mand, fra Forretningerne. Briſtol 
underhandlede dengang i Madrid om en Infantindes For: 
mæling med Prindfeh af Wales, fiden Carl iſte. Bu— 
ckinghaͤms Beſtrabelſe var nu ei alene at udſone fig med 
Prindfen, mod hvem han i et Anfald af blind Hidſighed 
havde vovet at løfte Haanden, men tillige at gjøre ben til- 
tommende Megent afhængig af fig for at ſikkre fin Magt, 
naar Jacob døde. Uden Kongens Vidende indgav han den 
unge Carl ben romaragtige Idee, felv at gage til Madrid 
for ved fin Nærværelfe at hæve alle Vanſteligheder ved 
Underhandlingen og vinde Prindſeſſens Hjerte ved ben 
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uta almodighed, han vifte for at fee hende og forene fig 
med hende. Jet fvagt Oieblik gav Kongen fit Minde, 
fom fan engang havde tilbagetaget, igjen hertil, og hovor⸗ 
vel ban længe var vred paa Buckingham herfor, ophøiede 
LAN ban dog til Hertug. Gagensé Udfald var fom Jacob 
havde forudſeet. Medens ben unge Prinds indtog Hoffet 
og Nationen ved fin Vnde og Beſtedenhed, fornærmede 
Buckingham ved Stolthed og Uordener. Den ved Briſtols 
VWiiédom alerede vidt bragte Underhandling gif plubfelig 
tilbage ved Buckinghams Ufogffab og Trolørhed. For 
at afbryde den paa en faaban Maade, at ingen ſiden lykke⸗ 
lig funde ende den, tillob ban fig de grovefte Fernærmels 
fer mod bet fpanffe Miniſterium, reiſte pludfelig bort med 
Prindſen under farſte Løfter, bedrog Kongen ved falſte Be⸗ 
retninger og bevægede Parlamentet fil ben &rtlæring, at 
man iftedet for at forbinde fig med Spanien, fulde erflære 
dette Rige Krig. Dette gjorde virfelig ogfaa Jacob. Den 
retſtafne Grev Middelſer, Rigete Storſtatmeſter, der øns 
9*F at blive Kongen troe, anktlagedes for Underſteb. 
acob beftræbte fig forgjeves fot at redde ham. Bucking⸗ 

hams mægtige Billie triumpberede over den gamle fvage 
Konge. Midbdelfer bømtes til en Pengeftraf og miſtede fin 
Plabs i Parlamentet. Jacob ventede med Utaalmobdigbed 
Grev Briſtols Tilbagekomſt, i hvis modige Dyd han bhads 
bede at finde et Stlold med Vndlingens Angreb. Greven 
kom og blev paa en af Buckingham udſtadet kongelig Befa⸗ 
ling kaſtet i Tower. Kongens Generalprocureur anklage⸗ 
be ham for Statsforræderie, og, da han kaſtede denne Klas 
e tilbage paa den, fom havde ſmedet ben, blev Hoffet ham 
— ved en anden Befaling. Underhuſet, ſom faa les 
vende havde brevet paa Krigen med Spanien, vægrede fig 
nu ved at forkaffe de nødvendige Penge. Buckingham unds 
ſaac fig ei ved at forbinde fig med Puritanerneg Partie og 
vovede at fatte Planen til Biffoppernes Afſtaffelſe, fælge 
Kirkens Eiendemme og for de indkomne Penge fort» 
fætte Krigen. Jaceb bøde 1725 midt i denne Forvirring, 
hvori Yndlingen bavde bragt bam. Fer fin Ded havde 
han dog den Tilfredésftillelfe , ar en Giftermaalstractat 
Fom iftand meltem hans Søn og Henriette af Franterig. 
Buckingham vedblev efter Jacobe Dred ogfaa at være 
Carls uindſtrenkede eg tyranniſte Minifer, men ban 
maatte nu fee den afdøde Konges Svaabom inttræffe. 
Fan, fom i det ſidſte Parlaments Underhuus var bleven er: 
fjæret for Prindfens og Rationens Redder, blev af det nye 
Parliament erflæret for Kongens Forforer, for en Forrader 
mob fit Landé Friheder og for en offentlig Kiende. Deraf 
be mange Stridigheder i Parlamentet paa en Tid, da 
Krigen fordrede Enighed. Butkinaham foretog fig en 
baanlig og latterlig Erpeditien imod Cadix, men foreflog 
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desuagtet en Krig imob Frankerig. Han vår gaaet til 
Paris for i fin Konges Navn af: formæle fig med Henrik 
Ades Datter, havde vovet at hæve fine driftige Onſter fil 
Frankerigs Dronning og var tilſinds, da denne Fyrſtinde 
havde viift ham tilbage fnarere med Eftergivenhed end 
Vrede, at gaae fom engelſt Gefandt til det franſke Hof. 
Hans Forvovenhed var imidlertid et blevet ubemærtet i 
Paris, ogLudvig 13de forbød ham i en directe Skrivelſe af 
tænke paa denne Reife, Forbittret fvoer Buckingham , 
at han til Trods for hele Frankerig vilde fee Dronningen , 
09 føgte nu fun en taalelig Skingrund til Fiendtligheder, 
Efterat han forgjeves havde føgt at naae fin Henfigt ved 
paa det overmodigſte at fornærme fin Konges Gemalinde, 
befluttede han et formeligt Angreb og forbandt fig med 
Proteſtanterne i Rochelle. Angrebet paa Pen Rhe 1627 
røbede. Buckinghams Uduelighed endnu mere end Foreta— 
gendet imod Cadix. Han var baade Miniſter, Admiral 
og Feldtherre og fyntes at kappes med fig, felv i hvilken af 
diſſe Egenſkaber han meeſt kunde nedværdige fig. Efterat 
have angrebet de Franſke med ſtjendig og frugtesløs Tro⸗ 
løghed, efterat have bevæget Rochelles Indbyggere fil Op⸗ 
ſtand og fiden overladt em Richelieus Hevn og efterat has 
ve opofret i af den engelſte Armee, vendte han tilbage , 
foragtet og forbandet faavel af fine Medborgere fom af Fi— 
enden. Under diſſe Omftændigheder var Sammenkaldel— 
fen af et nyt Parlament nødvendigt. Buckingham aabnes 
de det med den Erklering, at Kongen vel havde kunnet 
undvære det, og at Hans Majeftæt vilde finde paa andre 
Midler at afhjelpe fine Fornødenheder, hvts man nægtede 
ham Subſidier. Saaledes firøede han Tvedragts Sæd 
mellem Kongen og Folket. … J Debatterne maatte han 
faale at nævnes fom Ophavsmanb tilden offentlige Elen— 
dighed. Man henvendte fig til Kongen med den Begjering 
at han vilde bortfjerne Hertugen fra ſin Perſon og fit 
Raad, da han ved Misbrugen af fin Magt var Hovedaars 
ſagen til den offentlige Ulykke. Monarkens Svar var en 
piudfelig Opløsning af Parlamentet. Carl befluttede paa 
nye at underføtte Proteſtanterne i Rochelle. Grev Dens 
bigh anførte Expeditionen og vendte med uforrettet Sag 
tilbage, efterat han ved Uvirkſomhed havde beffjemmet Ens 

gellands Flag, Nu befalede Kongen Buckingham at fætte 
fig felv i Spidfen af en nye Udruſtning, fom med utrolig 
Hurtighed fattes i Verk. Hertugen maatte give efter for 
Kongens udtrykkelige Villie og var ifærd med at indſtibe 
fig da han den 23 Aug, 1628 døde for en ukjendt Svermers 
Doll midt imellem fine Garder og Soldater. Han var et 
forfængeligt og hevngjerrigt Menneſke en uduelig og fys 
ranniſt Minifter, en flet Borger, en uforffammet Ziener, 
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en troløs Underfaat og fin ulykkelige Konges egentlige 
Morder. 

e 

Buͤckler (Johan) mere befjendt under Navnet 
Schinderhannes, var øverfte Anfører for en berygs 
tet Røverbande, der lenge drev fit Bæfen paa begge Gider 
af Rhineyn. Han var født af fattige, men ærlige Forældre, 
fif en forfømt Opdragelſe, faa han neppe kunde ſtrive fit 
Ravn.  Alerede i fin tidligfte, Ungdom ftjal han Brøt' og 
Kjød. Da han vorte til, tog han Tjeneſte hos en Skarp— 
retter der antog ham mere af Medlidenhed end fordi han 
behøvede ham. Her vifte han megen Lyſt og utrættet 
Jver, men alerede efter nogle Maaneder løb han bort , 
efterat have frataget fin Herre nogle Sind. Han blev 

greben og dømt tilat ftraffes med 25 Stoffeprygl. Denne 
offentlige Execution fÉab efter hang eget Vidnesbytd have 
afgjort hans Skjebne. Uden at vide hvad han ſtulde foree 
tage fig drev han omkring uden Herre med nogle andre Va— 
gabonder og beſtjeftigede fig med at ſtiele Faar. Han blev 
andengang greven, men fit Leilighed til af undløbe af 
Fængflet. Nutraadde hani Selffab med Finck Rod— 
fijæg, Anføreren for en berygtet Typebande. Man fik 
ham igjen fat, han unptem not engang og begav fig til 
fine gamle Betjendte, der nu havde forenet fig under ben 
faa kaldte forte Peter, en høift forvoven Gavtyv. Da 
denne blev fængflet og vel, undfom men forfvandt fra den 
venftre Rhinbred, fik Schinderhannes fom en færdig Tyv 
faa meget lettere Anfeelfe blandt fineKameråter, De dre— 
ve fornemmelig Heſtetyverie og bleve heri faa driftige at 
de udøvede det ved lys Dag, Schinderhannes faldt paa 

. nye i Juſtit ſens Hænber, blev bragt for Fredsdommeren og 
tilftod en Mængde Forbrydelfer, At alerede dengang ans 
feelige Mænd frygtede for hans Udfagn beviſer den Omftæne 
dighed, at en rig Forpagter i hiin Egn havde ifinde at for— 
give ham, Schinderhannes blev tilligemed fin Kammerat 
Johan Muͤller ført til Simmern, hvor han trode al Paa⸗— 
paſſenhed fandt Leilighed til at undlobe. Han befluttede 
nu blot at drive Stratenrsverie, fordi det lønnebe fig beds 
re og var mindre befværligt end Heftetyverie, Han dannes 
de derfor en ftor Bande, deels af fine gamle Kammerater, 
deels af Nyehvervede. De fatte fnart hele Egnen i Skrek. 
De overfaldt midt om Dagen de Reiſende paa Landeveien, 
røvede og plyndrede, Byttet fortærede de med deres Frue 
entimmer i Værtshufene, hvor man kjendte bem ret godt, 
men ei vilde Fjende dem, deels af Frygt, deels fordi Vær: 
terne vare i Forftaaelfe med dem. Et mærkværdigt Ves 
viis paa GÅinderhannes'g Modloshed ved andre Leiligbes 
der, var at han engang lod Cen af fine dygtigſte Stald— 
brodre Bengel i Stikken, da be i et Vertshuus bleve over⸗ 
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faldne af en eneſte Gensd'arme. Ved dette Forfald bevær 
gedes han til at gaae over paa den højre Rhinbred, hvor 
han forelſkede fig i en hvis Julie Blaſius og giftede fig med 
hende, Paa denne Tid toy hans: Roverie en anden Ret— 
ning. Man fandt bet ſikkrere og begvemmere at brætte 
ind i Huſene com Natten ifær hos Jøderne; de forſte Fors 
ſog lykkedes godt og der ſkeede nu Indbrud paa Indbrud. 
De ængftede Føder fendte ordentlig Geſandtſkaber til 
Schinderhannes for at affinde fig med ham. De unge 
Karle drak og fpillede med Roverne, og ſelv Pigerne ind— 
fandt fig, naar Roverne foranftaltede et Bal og dandſede 
troligt med dem. Det lykkedes vel Politiet at indbringe 
Nogle af Schinderhannes's Bande, men ham felv efterfat= 
te de længe forgieves, Endelig befluttedes en almindelig 
og nøiagtig Efterſogen i hele Egnen, Paa en af diſſe 
Streiferier indbragte man en velkledt Mand, fom man 
havde truffet noget fra Wolfenhauſen og ſom ei bunde les 
gitimere fig, Han havde budt en Soldat en god Orikke— 
penge, hvis han vilde lade ham flippe. Men, da en Of— 
ficeer fjendte ham ſom Cen, der alerede forhen havde 
været fængflet, men vanundløbet, blev han ført til det 
keiſerlige Hvervehuus i Limburg. Her befandt han fig ſom 
enhver anden Rekrut. Men et Menneſte ankom og opdagede 
Politiet at den Paagrebne var Schinderhannes. Sams: 
menligninger og Efterſporgſel bekreftede fiden Sandheden 
af dette Udſagn. Brandt de Indbragte vare endnu ads 
tillige af hans Binde. Man bragte dem famtlig til 
Frankfurt. Man havde ei ladet ham mærfe af han var 
Fjendt. I Begyndlſen var han derfor ret vel tilmode, 
men efterhaanden blev han eftertæntfom og anede fin 
Skjebne. Saaſnart han var ankommen til Frankfurt 
bragtes han for Criminalretten Han tilſtod ſtrax fit ſan— 
de Navn og en ſtor Deel af fine Forbrydelſer og bad fun 
om, at man ei vilde udlevere ham til den venſtre Rhinbred. 
Desuagtet blev han og hans Kammerater overgivne til 
Specialretten t Mainz. Forhorene begyndte den 24de 
Dect. 1803. Schinderhannes vifte i det Hele megen Stand— 
haftighed og fyntes at fætte en Ære i af have været de 
Ovriges Overhoved. Retten fældte Dødsdom over ham 
og 19 af hans Medffyldige. Han forbaufedes et Øieblit 
over denne Dom; han havde troet, at blot en Morder 
kunde dømmes til Døden; men Mord havde han ikke be— 
gaaet, Henrettelſen blev fuldbyrdet den 21 Nov. 1803. 
Schinderhannes, der endnu haabede at erholde Maade, 
viſte den ſtorſte Fatning til det fidfte Pieblik. Let og uden 
Forlegenhed fprang han op paa Schafottet og fagde til 
Publikum: „Jeg har fortjent Døden, men 10 af mine Kas 
merater ikke.“ Deøvrige maatte tildeels flæbes op paa 

Schafottet, faa ſteerkt havde Forberedelſerne og deres Ans 

⸗ 
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føreres Henrettelſe virket paa dem. J 26 Minuter var 
den hele Skrakſcene forbi. 

Bucoliſk Digt, Hyrdedigt (fee Idylle). 

Budget falder man i Engelland Fortegnelſen paa 
de til Statsudgifterne nødvendige Paalæg, fom Finants— 
minifteren aarlig forelægger Underhufet til Antagelſe. 

Buenos Ayres i det fpanffe Sydamerika, hø- 
rende ſiden 1778 til Vicekongeriget Rio de la Plata, grond— 
fer mod Norden til Paraguay og mod S. til det magellan— 
fie Land, mod ØV. til Tukomannien og mod Ø. til det at— 
Iantiffe Hav og gjennemftrømmes af Sølvfloden eller Rio 
della Plata. Landet er meget frugtbart og har fit 
Mavn af fin funde Luft. Hovedſtaden Mueſtra Gens 
noradeBuenos Ayres blev anlagt 1535, har 
over 3000 Huſe, ſtjonne Gader og Landftæder og efter de 
nyefte Efterretninger henimod 30000 Indb. Stadens Han— 
deler betydelig, fornemmelig med Huderne af Fyre, fom 
nedlægges paa den veftlige ftoreSlætte (Pampas). Fiſtkeri— 
erne langs Kyfterne ere ogfaa af ſtor Vigtighed. Staden 
er Sædet for en Governeur, der refiderer i ”et Caftel, og 
har en Biſkop, fom ftaaer under Erkebiſpen af Plata. Fra 
Buenos Ayres gaaer en Poftvei forfynet med Pofthufe , 
Hejte og Vogne, tversigjennem Amerika til Peru. Den 
gaaer henved 400 Mile, førft igjennem den frugtbare, men 
ei dyrkede Glætte; Pampas, 100 Mile, derpaa igjennem 
forffjelige Grene af Andesbjergene til Peru. I Aaret 1806 
bemægtigede Engellænderne fig Staden og den omliggende 
Egn efter ringe Modftand, men maatte dog fnart igjen 
forlade den. 1810 affatte Staden fin Gouderneur og uds 
nævne en Junta af 7 Perſoner fom proviſoriſt Regjering. 

Buffon (George Louis Leclerc Greve af) Cen af 
be berømtefte Naturforffere og Skribentere i det 18de Aar— 
hundred, var fødti Montbard i Bourgogne den 7de Sept. 
1707. Hans Fader Benjamin Leclerc, Parlamentsraad i 
fin Provinds, befad en tilftræffelig Formue til at give fine 
Børn enpaſſende Opdragelſe og fiden lade dem fuldkommen 
Frihed i Valget af deres Lobebane. Filfældet bragte 
den unge Buffon fammen i Dijon med Hertugen af Kings 
fton,| hvis Hovmefter, en lærd Mand, indgjød ham Smag 
for Videnffaberne. Degjennemreifte med hverandre Frans» 
kerig og Italien; Buffon gif derpaa nogle Maaneder til 
Engelland. For at gjøre fig fuldkommen i Sprøget uden 
derfor at forfømme Videnffaberne, overſatte han et Verk 
af Newton om Differantialregningen og Planternes Sta— 
tif af Hales, Efter nogen Tid fremfom han med egne Være 
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fer, hvori han bearbeidede Geometrie, Phyſik og Lands 
huusholdning. Han fÉfrev/ Underføgelfer over diffe Gjen— 

- ftande hvilke han efterhaanden forelagde -Videnffabernes 
Akademie, til hvis Medlem han blev udnævnt 1733." De 
vigtigfte af diffe Underføgelfer angii et Speils Sammen— 
fætning,. forligefom Archimedes af antænde Legemer i fior 
Fraſtand m, m. Buffon udnævntes til Intendant ved den 
fongelige Have, hvorved hans Studeringer fik en beſtemt 
Retningpaa den Videnſtab, hvori han gjorde ſig udødelig, 
Dufan, der beflædede denne Poft, havde før fin Død fore— 
flaaet Minifteren, Buffon til fin Efterfolger. Buffon, ſom 
nu overſkuede Naturhiftorien 1 Sammenhæng og i fin hele 
Omfang, forefandt ingen Værker i ſamme uden talentløfe 
Compilationer og førre Navneregiſtre; de fortræffeligfte 
Jagttagelſer over enkelte Gjenſtande, men intet omfatten— 
de Verk. Hertil udkaſtede han Planen; han vilde deri 
med Plinius's QVeltalenhed og Ariſtoteles's 
Skarpſindighed forene Neiagtighed med Detailet af de 
Nyeres Jagttagelſer. "Han folte Kraft'hos fig til at om⸗ 
fatte et faa vidtlsftigt Heelt og Liv nok tilat ſtrive det; 
men han havde ei Zaalmodighed eller Organer fil at iags 
tage og beſkrive faa talrige ofte ubetydelige Gjenftande« 
Han forbandt fis derfor med Da ubenton, der beſad 
de Egenffaber,, fom manglede ham, ogefter et tiaarigt 
haardnakket Arbeide leverede begge Venner de tre førfte 
Bind af Naturhiftorien, hvilfe de fra 1749 til 1767 lobe 
følge af 12 andre, fom indbefatte Theorien om 
Sorden Dyrenes Natur, famt Menneſke— 
nesegPattedyrenes Naturhiſtorie. Dent 
meeſt glimrende Deel deraf, de almindelige Theorier, Be⸗ 
ſtrivelſe over Dyrenes Eiendomligheder og de ſtore Natur— 
phoenomener ere af Buffon. Daubenton indffrænter fig 
til Yngivelfen af Formerne åg Anatontien. Deg følgende 
Bind, ſom fom ud fra 1770 til 1733, indeholde Fugl e-z 
neg 9 iiftorie, hvori Daubenton ei vildetåge Deel, 
fordi Buffon havde forapſtaltet en Udgåve afde fireføddes 
de Dyrs Hiſtorie, hvoraf han havde udeladt den beſtkriven— 
de og anatomiſke Deel. Derved forandredes Vaerkets UÜdſeen— 
de, Mindre udførlige Beſkrivelſer næften gandſte uden 
Anatomie tilføtedes de hiftoriffe Artiklerl, hvilke i Førfte 

ningen Gueneau af Montbeillard og fiden Abbed Beton tes 
digerede. Buffon udgav alene de 5 Bind om Miner ai 
lierne fra 7383 til 1788. Af de 7 Supplementbind, 
hvoraf det fidfte førft udkom efter hans Død 1789, dannede 
det femte et ſerſtilt Hele, fom af alle Buffons Værker er det 
berømtefte, hans Naturens Epocher, hvori Forfattes 
ren iſen ophsiet Stiil opſtiller enTheorie om Jorden, dér er 
gandſte forſtjellig fra den i forſte Bind udkaſtede, hvorvel 
bet i Forſtningen ſynes, ſom han Fun vil forſvare og udvife 
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le hiin, Dette ftore Arbeid, med hvilket Baffon uaflade— 
lig beſtjeftigede fig i 50 Aar, er imidlertid fun en Dec] af 
den uhyre Plan, han havde ubkaftet og fom er fortfat af 
Lacépeͤde, men ei fuldfommen udført, Med Genføn til 
det Standpunkt, hvorfra han gaaer ud, med Senſyn til 
ben mægtige, og lærde Ideegang, Billedernes Mateftæt , 
det ædle og værdige Udtryk, Harmonie i Stilen ved ophøis 
de Øjenftande, er han maaſte bleven uopnåaet, Hans 
Skildring af ftore Naturſcener er af en henrivende Sand⸗ 
hed, og enhver af diſſe er præget med Eiendomlighedens 
Stempel. Et hæberligt Rygte om hans Vært blev ogſaa 
fnart almindeligt, vakte Smag for Naturfiftorien og 
ſtaffede denne Videnſtab Fyrſternes og de Stores Under— 
ſtottelſe. Ludvig 15de ophoiede Forfatteren i Greveſtan— 
den, og Argivilliers lod ham under Ludvig 15, medens ban 
felv endnu levede, opreiſe en Statue ved Indgangen til 
Kongené Gabinet med den Indſtrift: Majestati naruræ par 
ingenium. Dommene over Buffon fom Phyſiker og Nature 
forffer ere mere deelte. Voltaire, db'Alembertog Condorcet 
have meget dadlet hans Hypotheſer og hans ubeſtemte Maas 
de, at phileſephere efter almindelige Anffuelfer, Mange 
af hans Hypotheſer ere gjengrevne, men have desuagtet 
Intereſſe. Hans Ideer om Dyrenes Udartelfe, og om de 
Grendſer, ſom Clima, Bjerge og Have anvife enhver Art, 
ere ſande Opdagelfer, der bekreftes med hver Dag og ans 
give den Reiſende en Bafis for hans Jagttagelſer, fom 
hidtil manglede, Det Bebfte i hans Vært er om de fires 
foddede Dyr, det Svagefte derimod Mineraliernes Hiftor 
rie, hvor hans Ubekjendtſtab med Chemien og hans Sang 
til Hypotheſer har avlet betydelige Feil. Lange Lidelfer , 
foraarfagede af Steenfmerter, forbittrede hans fidfte Dage 
uden at kunne ſtandſe ham i Udførelfen af f ing ftore Plan. 
Han” døde i Paris den 16de Apr. 1788, 81 Aar gammel, 
Af fit Ægteffab med Demoifelle de St. Belin-havde han-en 
Son, der blev Oberft ved Cavalleriet og døde under Revo— 
Lutionen paa Schafottet. 

Buffone, Bouffon, en komiſt Sanger i Ope⸗ 
ta Buffa eller det italienſte Intermezzo. Ordet er ſand⸗ 
ſynligviis taget af det latinſte Buffo, ſom man kaldte en 
Perſon, der fremkom paa Theatret med opbleſte Kiæver 
for at modtage Ørefigen og. vælte Publikums fatter, 

Bufoniter, forftenede Tænder af viſſe Fiffes 
arter. s 

Bukareſft, Hovedſtaden i Wallakiet og Reſidens 
for Hoſpodaren og en greſt Metropolit, beliggende ved Flo⸗ 
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den Dumbrowitza, med over 40000 Indb. Det) findes ens 
kelte ſmukke Bygninger, men den ſtorſte Deel af Huſene 
ere flette, De flefte Indb, nære fig af andel med Korn , 
Viin, Tobak, hvoraf den ſmukke, jevne Egn har ſtor Over— 
flødighed. Den herſtende Religion er den greſke, uagtet 
ogſag Catboliker og Lutheraner have frie Religionsøvelle. 
Her er og et greſk Univerſitet. Man tæller 28 Kloftre og 7 
Kirker. Staden har flere Gange været erobret af Ruſſer 
og Oſterriger. ”F den fidfte Krig erobrede Ruſſerne den, 
men den blev tilbagegivet i Freden 1812, ſom ſluttedes her. 

Bukhariet (Bokhara, Bukariet) et ſtort Land i 
Aſien og en Hoveddeel af Tartariet. Det deles idet ft o=. 
TEE ba rie. D MAD je BLK ae 
rie er det meeſt cultiverede og befolkede Land i Middelaſien 
og driver betydelig Ovægavl og Agerdyrkning; det frem— 
bringer Guldfand, Rhabarbar, Bomuld, Her, Hampec. 
driver ſterk Handel med China, Indien, Perfien og Muse 
Land, begrendſes af China, Kirgiſernes Land, det lille 
Bukharie, Verfien og Indien og deles af Amu i Mor ds 
bukhariet (Sogoiana) og Sydbukhariet eller 
Landet Ball (Bactriana). Indb., deels Bükharer, deels 
usbekſke Tatarer, ere Muhamedaner. Dette Land tabte 
alerede fin Uafhengighed ved Medernes og Perſernes Erob—⸗ 
ringer. Medens de ſyriſke Konger, ſom Landet ſiden ſtod 
under, befrigede Ægypten, løsrev Statholderen Theodat fig" 
og gjorde Landet uafhængigt (250 f. Chr). Siden indtoge 
Partherne Landet. S det fyvende Aarhundred fraadde Tyrs 
kerne her frem, - I Begyndelfen af det 8de Aarhundred 
erobrede Araberne Bukhariet. Aar 894 blomſtrede Sama— 
niderne her; efter bem 1078 Seldſchuckerne og 1:24 ſtifte⸗ 
de Gurchan, fordreven fra Nordoſt af Niudfcherne et Rige, 

ſom Chowaresmierne opflugede 1200. DføØingiskan erobres 
de Alt. Dam fulgte hane tredie Søn DI chagatai, og 
13/9 blev Tamerlan kronet ſom Bukhariets Konge i Galt, 
Kort derpaa dode Muhamed, den ſidſte af Oſchingiſerne1402, 
hvis Cfterfølgere berøvedes al Magt. Det nye Dyonaſtie 
vedvarede til 1489, da Sultan Ya bur, flagen af Usbes 
kerne, flygtede til Hindoftan og oprettede der den ſtore 
Moguls Rige. Usbeker, Perſer og. Fyrſter, hvis Herre— 
dømme alminbeligt var af fort Varighed, kjempede med 
hverandre om Beſiddelſen. Abul Feiz Chan, fom var 
Ghan af Bukhara og Konge af Turan eller Turkeſtan leed 
1736 et Nederlag mod Nadir Schach og tabte Ball. Ved 
et andet Feldttog maatte Abul Feiz undertafte fig Nadir. 
Han indfatte ham igien og everlod ham Landet paa Nords 
fiden af Amu eg Mavaralnar. — Det lille Bukha— 
ri e, faa faldet af fine faa Etæder, ligger Oſten for det 
ſtore, fra hoilket det ffilles veb Mustag, mellem 92 og 
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112? &. og 35 450 Br, og er i Fladeindhold ſtorre end 
det ftore Bukharie. Det indbefatter Kaſchgar, Cothem, 
Akſu, Hami eller Gamil m. m. Fra 626 ſtod det under 
Chineſerne af Dynaftiet Tang. 751 føgte Araberne, dog 
uden Held at fætte fig faſt her. Beherſterne af Thibet og 
og Kifanerne gjorde Erobringer i Landet, Siden bleve Ta— 
farerne mægtige i denne Egn. Dſchingischan underkaſte— 
de fig Landet og gav det til fin Søn Oſchagatai. Det rev 
fig maafÉee 1242 løg fra Oſchagatai, og der regjerede fra 
1347 Linien Iſanboga, af Stammen Dfchagatai. Af dens 
ne erobrede Togluck Timur Mavaralnar, fom hans Søn 
igjen tabte, Under Cen af hans Efterkommere blev Riget 
forenet med Soongariet. Rigerne Kaſchgar og Jerken 
ſynes ſiden at have giort fig frie; thi 1757 og 1760 frode 
be under uafhængige Fyrſter. Under Keiſer Kienlongs 
Regjering kom det lille Bukharie under China, — Fra dette 
Land drives, en ſterkKaravanhandel til -Perfien, Indien , 
China og Siberien, dog er den yderſt befværlig formedelſt 
de frore Ørtener, hvori Karavanerne hyppig anfaldes og 
plyndres af Kirgiſerne. Her findes Diamanter og. andre 
Wdelſtene, Guld, Sølv, Korn, Sille, Viinm. m.; bide 
ve gives her gode Kameler, Heſte, Qvæg og Faar. Mrs 
kenen Gobi eller Schamo optager en ſtor Deel af bet lille 
Bukharie. Indbyggerne ere Bukharer og Kalmukker. De 
ville felv anſees for ublandede Efterkommere af Uzerne og 
Turkomannerne. Deres Regjeringsform er indſtræenket 
monarkiſk, betydelige bukhariſte Colonier findes adfprede 
te i Siberien og udgjøre meget over 20000 Mandsperſoner. 

Bukowimna, et Landffab, der mod V. grændfer til 
Siebenbuͤrgen, Gallizien og Lodomerien, mod N. til Dnis 
fer, mod O. og S. til Moldau, har paa 178 [] Mile 
208000 Indb., meeſt af wallakiſt Herkomſt. Produkter— 
ne ere gode Heſte, Aveeg, Faar, Honning og Vor; ogſaa 
Salt øg Metaller, høretil de fortrinlige Produkter. Rav— 
net ſtal komme af Egeſkov (Bukowina) hvilfen de Fangne af 
den polſte Armee, der blev flagen af den moldauiffe Fyrfte 
Stephan den ſtore 1496 fÉal have plantet paa Valplädſen. 
Indtil 1777 hørte Bukowina til Moldau. Porten. overlod 
det til Øftetrig efterat den daværende Fyrfte Gregorius 
Ghita, fom ei var tilfreds dermed , var bleven henrettet. 
Fra 1786 har den ophørt at være en egen Provinds og uds 
gjør nu Czernewiz-Kredſen i Oſtgallizien Czerno— 
wig er Hovedſtaden. Indb.ere af den græffe Religion, 

Buleym eller Bulen (Anna) Cen af ben engelffe 
Konge Henri gdes Gemalinder. Hun var født 1499 eller 
1500 af Ægteſtabet mellem Gir Thomas Bulleyn og en Dat⸗ 
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fer af Hertugen af Norfolk. Hun ledſagede Henriks Søs" 
ſter Maria, der ægtede den franffe- Konge Ludvig rate til 
Frankerig fom Hofdame, men vendte ei tilbage med hende 
til England, de Ludvig Tore noget efter døde,” Hun be⸗ 
gav fig til Hertuginden af Alangeu, den franſte Monarks 
Søfter, og, da hun var ung“, ſmuk og munter, blev hun 
meget yndet ved Frants iſtes galante Hof. Af ubekjendte 
Aarjager vendte bun sed Aaret 'ser tilbage til Engelland 
og blev Hofdame hog Dronningen, ſom fnart blev. for: 
trængt af hende, Kongen, ſom opflammedes af en heftig 
Kjerlighed til hende, fandt en uventet Modftand, og Anna 
erklerede at han blot fom Gemal funde fomme i Beſiddel— 
fe af hende, Hun vinfte at Kongen alerede var tilſinds 
med 'at lade ſig fÉille bed fin Gemalinde Catharina af Ara⸗ 
gonien, men hun vidſte og hvilke Vanſteligheder, den ca— 
tholffe Religion lagde for denne Plans Udforelſe. Kongen 
appellerede efter Cranmers - Raad til Univerſiteterne i Eu— 
ropa, og diſſe erklærede, at hans Wgteſtab med Catharina 
kunde ånfees for ugyldigt. Den s4de Rov. 1532 ægtede 
Kongen hemmelig Anna Buleyn, men førft, da hendes 
Svangerſtab opdagede Hemmeligheden, erklærede Cranmer 
det forſte Ægteffab for ovløft og kun det fidfte for gyldigt , 
hvorpaa Anna med ſtor Pragt kronedes til Dronning i 
Weſtminſter. Aar 1533 fødte hun den berømte Eliſabeth. 
Men Anna formaaede ei at fængfle den uftadige Konges 
Lyſter; han fattede Kjerlighed til Johanne Seymour, 

Dronningens Hofdame. Hertil kom at han havde Anna 
') mistænkt for Utroffad. Hun blev heftet 1535, anklaget for 
Utroſkab og ftillet for en Comiſſion. Hun blev ogfaa vire 
kelig dømt til Døden den 17de Mai 1536 af 26 Dommere, 
Forgjeves foregav Anna, at hun i Forveien havde været fore 
mælet med Greven af Northumberland, følgelig ei Henriks 
retmæffige Gemalinde 3 forgjeves ophævede Granmer JÆge 
teſtabet; Dodsdommen fuldbyrdedes, og Heurik anfaae 

det ſom en færdeles Maade, at Baalet forvandledes til 
Schaffot. - Anna blev henrettet den 19de Mai 1536: Hun 
lod Taarnvogterens Kone falde til fig, kaſtede fig paa Knæe 
for hende og ſagde: „Gaae og beed i mit: Navn og i denne 
Stilling Prindſeſſe Maria om Tilgivelſe for alle de Lidel— 
Jer, Jeg har foraarfaget hende og hendes Moder.” Kone 
gen fÉrev hun til: „Deres Velgjerninger imod mig have 
ftedfe taget til. Jeg war Intet og de gjorde mig til Hof— 
dame, til Marquife, til Droning, og i Dag gjør de mig 
til Helgen.” 

Bulgarien, enProvinds t det europæifte Tyrkie, 
fom hører til det ftore Gouvernement Rumili og begrendſes 
af Servien, det forte Hav, »Pæmusbjergene og Donau, 
Dets Storrelſe og Befolkning lader fig ei nøje beſtemme. 
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Den er frugtbar paa Viin, har god Avægavlog Overfløs 
dighed af Bier og Fiſt. De fybdlige Bjerge ere bedakkede 
med ſtore Skove og indeholde Metaller og varme Kilder, 
Landets Hovebftad er Sophia; Bulgarerne, der ſtul—⸗ 

' le være af ſamme Folkeſtamme fom Ungarerne, havde bes 
reg førfte Bolig paa hiin Side af det aſſovſte Hav, fra Don 
og Wolga indtil Kuban, hver ogſaa Endeel vedbleve at 
boe efter deres Vandringer. En anden Deel breve Sabi— 
terne over Wolga. Fra 487 fireifede de ind i de romerſte 
Lande og 507 opførte Anaſtaſius ben ftore SMuur imod dem. 
De fordrive Slaverne og nebfatte fig i diſſes Land. Avas 
rerne underkaſtede fig dette Foli 560 og Chazarerne uddres 
ve det af Slavernes Lande. Men Bulgarerne aftaftede 
635 det avariffe Aag under Kubrats Anførfet , bvilten og 
Kutragorerne, Humogudarerne og Glaverne adlode. As 
fpurad, een af Kubraté 5 Gønner, blandt hvilke ban deel- 
te fit Herredomme, fatte fig 660 ned i het nuværende Bul— 
arie, "Bulgarerne bleve nu en mægtig, bet græffe Kei⸗— 
* meget farlig Mation. Fra 797 til 815 nedſatte de 
fig under Krumnos i det fyblige Bulgarie og Macedonien, 
ødelagde Naboeprovindſerne, udbredede fig til Pannoniens 
Grendſer, nødte de der boende ſlaviſte Folk til Underka— 
ftelfe og bekrigede den græffe Keifer. Under Bogoris gik 
de 866 over til den græffe Kirke. Simeon erobrede Gervis 
en 926, men hans Efterfolger Peter tabte ikke alene den 
ne Provinde, men blev 969 fuldkommen overvunden af 
den ruéfife Stoörfyrſte Swatoslaw. Giden ſtode Bulgas 
rerne vexeviis under rusfiff og graſt Herredemme; under⸗ 
tiden vare de og uafhængige. Den ungarſte Konge Bela 
3gdie erobrede 17:81 Endeel af Bulgarien, og uagtet han 
igjen aftraadde Landet til Grakerne, gjorde dog Kongerne 
af Ungarn ſiden Fordring paa Lehusbhøihed over de hulga— 
riffe Konger. Strar efter 1185 faldt Bulgarerne under 
Afan fra Grekerne og ,bleve ei igjen unbertvungne. De 
udvidede fig nu under dereg eane Konger, men leed meget 
ved Mongolernes Indfald i diſſe Lande, Kong Michael 
Straſchimir tilſatte Livet mob Kong Stephan af Gers 
vien, hvorpaa vel Michatls Son, Alexander befteeg Thro⸗ 
nen, dog under ſerviſt Oberherredemme, fom han fiden bes 
friede fig fra. Efter denne Konges Død, blev, ſem nøgle 
Skribentere berette, hans Rige deelt 1353 imellem hans 4 
Cenner; efter andre fulgte hans enefte Søn &ugman, 
ſom Ladistaus af Ungarn underkaſtede fig 1365. 1390 ans 
grebe Semannerne Bulgarien, fangede Suſsman 1392, og 
fra den Tid var. Landet tyrkiſt Provinds. 

Bull Jehn) betyder Englændernes perſonifteerte 
Nationalcharacter. Saaledes repræferterer Jehn Bull 
ben ſtore Hob, Totaliteten af det engelſteFolk i fine færdeles 

La 
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Mationelciendomligheder, Bulls, irſte Bulls, 
ere forkeerte, lattervekkende Svar, fom man i England 
ifærfortæller om Griænderne og hvoraf man har hele Sams 
linger, - De bruges endog i de engelffe Lyftfpil, for at 
giøre de deri optrædende Frlænder latterlige. F. Cr. En 
Srlænder. fom er meget hæslig, fortæller han fom Barn 
var meget ſmuk, men lægger han fil: min Moder hår fors 
byttet mig. 

— 

Vulle, en Forordning eller et Dekret af Paven i 
Troes oa Kirkeſager, ſtrevet pan Vergament og forfynet 
med et Blyſegl. Almindeligt benævnes de pavelige Buller 
efter deres Begyndelfesord , f. &r. Cuena domini kaldes 
den Forordning, der hvert Aar i Pavens Nærværelje oplæse 
fes paa Langfredag, og i hvilken alle Kjettere og alle der 

vife Ulydighed mod Paverne fættes i Bann. Bulla unigeni- 
tus faldeg den Forerdning, fom Pave Clemens Itte udftæs 
dede 1712 imod Janſeniſterne i Frankerig. Den gy.lds 
ne,Bulle faldes fortrinsviis den Grundlov for det tyd⸗ 
ſte Rige, ſom Keifer Carl 4de udgav 1356. + Hver Chur⸗ 
fyrfte erholdt et Originaleremplar af ſamme ſaavelſom 
Staden Frankfurt... Hovedhenſigten af den gyldne Bulle 
var at beſtemme Keiſervalget og hvad dermed ftaaer i For— 
bindelſe. Dens Forffrifter ere blevne iagttagne lige til 
de nyefte Tider, En anden af dens Henfigter var at ftands 
fe Næveretten, hvilket dog ei ſtrax vilde lyttes. 

Buͤlho w (Henrik von) var Son af en velhavende 
Adelsmand, og blev af fin Livlighed henreven til allehaan- 
de daarlige Foretagender, Han nøb i fin Faders Huus en 
liberal Opbragelfe, kom derpaa til Militærafademiet i 
Berlin og blev i en Alder af 14 til 15 Aar anfat ved Infane 
terieregimentet von Thiele, fom dengang laae i Garniſon 
i Berlin, Derfra gif han til et Cavallerieregiment. Da 
Riden havde tabt fin Nyehed for ham; levede han meget 
cenfomt, thi han var ligefaa lidet iſtand til at tage 
Deet i fine Kamergters Tidsfordriv, ſom de kunde ins 

terefjere fig for hvad ber beffjeftigede ham, Han ftuderede 
polybiug, Tacitus og I. I. Rouſſeau. Diſſe Skriben⸗ 
tere opfyldte hans Hoved med faa mange nye Ideer at hang 
bele Veſen forandredes. Buͤlow forlangte og fit fin Afſteed 
og gif derpaa fil Nederlandene, hvor en Inſurrection var 
udbrudt imod Joſeph 2den. De hoie Zanter, man havde 
om den preusſiſte Tactik ſtaffede ham fnart en Plads 1 et 
Regiment, men General Schonfelds Mangel paa Talent 
og Indolens ſtaffede ham ingen Leilighed til at udmarke fig, 
Skuffet i fine Forventninger gif Buͤlow tilbage til fit Fæs 
dreneland. fer fattede han en lidenffablig. Lyft til Thea⸗ 
tret, og bragte et Selftab af Skueſpillere ſammen. Men 
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fnart forgik ogfaa denne kyſt og ban fattede den Befſſut⸗ 
ning at gjøre en Reiſe til Amerika. Han 1mdftibebe fig 
derhen i Selſtab med fin Broder. Men han fantt ei t 
Amerifa den Frihed, han føgte, og hvorom han feld 
ei havde nøgen tydelig Idee. an vendte derfor utilfreds 
tilbage til Europa. Imidlertid havde Amerikanernes 
Handelsaanb fmittet begge Brødrene, De anvendte den 
ſidſte Levning af deres Fæbdrenearv fil at indijøbe en betvs 
delig Qvantitet Glasvare, hvormed de anden Gang ſeilede 
til Amerika, Men, da de ei havde nogen Sagkundſtab og 
maatte give megen Gredit for at affætte bereg Varer, ble 
ve be bedragne overalt og nodtes til at begive fig hjem. 
Mu fremtraadde Henrik Bülow fom Skribent. Hans forſte 
Vært vår SyftemiKrigéfunften, Dette Vært bevifer 
hang fortrinlige Genie, … Dette følte han ſelvz hans Fors 
ventninger fpændtes veb fornuftige Mænds Roeg til bet 
Hsiefte, ban gik til Berlin 1799'fvr enten at anfætteg ved 
Generalſtaben eller i Dep: for de udenlandſte Sager. Fit 
hans Ulykke følte de Mænd, ber dengang ſtode i Spidſen 
af Beftyretfen, intet Kald tibat indlade fig med et faa 
— Menneſke. De meente, han var en Gværmer, 
om ei funne finde fig i Tjenefteforbold. For at Funne les 

ve ſage han fig mu nødt til at gjøre Forfatterſtabet til en 
Profeffion for faavidt derte er mueligt for en Mand af Ge⸗ 
nie. Han førev en Bog om Pengeveſenet, over» 
fatte Mungo Parts Reiſer af det Engelſte og udgav om 
Vinteren 1801 Hiftorfien om ZFeldttoget 1300. 
Endelig fattede han ben BWeflutning af gaae til Engelland 
uvg ſtrive en Journal over dette Land. fan tom lyftelig 
til London, men det førfte Gæfte af bang Journal fandt 
ingen Kjøbere. an fom i KForlægenhed øg blev tvungen 
til at tage Logiei Kinzebench. Efterat bave opholdt fig 6 
Maaneder i Engelland, feilede Kan tilGalais, hvorfra han 
gif tji Pariz, fer blev ban til Sommeren 1804, da ban 
uventet uf Alle lom tilbage tit Berlin, Da ban igjen for 
at finde Underholdning, maatte tage fin Tilflugt til For» 
fatterſtabet, var han flittigere end nogenfinde forben. 
Flere Værter fulgte fort paa bverandbre: Lærefætninse 
er i den nyere Krigz Prinds P—ïPenrikaf 

Dreusfens DEERE bangmilitæreMaas 
nedéefErift og endelig de Nvyveresés Tattik, 
fom denburdevære. fan førev ogſaa Viftos 
rien om Feldttoget 1803 efter hans Synsmaade. 
Denne Bog kunde ef gjøre noget zunſtigt Indtryk 1 Russ 
land eller Oſterrig. Paa nogle fremmede Geſandters Kors 
langende lod Kongen af Preuſſen Fort før Udbrodet af Kris 
gen 1806 Buͤlew fætte i Fængfet. Udfaldet af Slaget veb 
Sena gav hane Skjebne en nye Vendirg. Da man ventede 
be Franfe i Berlin, blev Gan fort til Cotbetg, es, ba 

så 



— en enn 
» denne Stab beleiredes af be Franſte til Koͤnigeberg. Der⸗ 
fe fom han til Riga, hvor han bøder Fængfel af Nerves 

” feber, Å * | 

Bundsforvandte det famme fom Allierede, 
Magter, der have forenet fig til fælleds Forfvar eller til 
Angreb. J Schweitz brugtes dette Ord modſat Eidgenos—⸗ 
ſen om de Lande og Stæder, der fløde i Forbund med hele 
Schweitz eller med enkelte Cantoner, ſom Graubuͤnden, 
Genf, Wallis og Neufchatel 26. 

— 

Bu—enaroti fee Angelo (Michael). 

Burchiello (Dominico) maaſtee den bizareſte 
og meeſt extravagante Digter, der nogenfinde har ſtrevet, 
men om hois Levnetsomſtendigheder viere lidet underret— 
tede. Han levede i Begyndelſen af det 15de Aarhunbred i 
Florents, hvor han fandfynligviigs var født: Som Søn 
af en Barbeer ved Navn Giovanni havde han ei felv 
erholdet anbet Navn end Dominico; han lod fig fiden kals 
de Burchiello, uden at man kan angive Grundene dertil. 
1432 blev ben immatriculeret fom Barbeer, men alerede 
1425 havge han begyndt at gjøre fig bekjendt. Nogle has 
ve fagt meget Ondt om hans Gharacteer og ſtildret ham 
fom en Harlequin, ber gjorde Alt for Penge; andre have 
derimod forfvaret ham. Gang Barbeerftue i Quarteret 
Gatimala var faa berømt, at Lærde og Ulærde, Hoie øg Las 
ve daglig forſamlede fig der, og ben ſtore Cosmus lod den 
endog male i en Øvælving af fir Gallerie, Paa dette Mas 
lerie ſees den inddeelt ito Dele; i den ene Afdeling barbes 
reg, i Den anden digtes og muſiceres. Burchiellos Pors 
træt ér malet derover, . Gan afgjort ogfaa hans Cele— 
britet er, faa vanffeligt er det at bedømme Værdien af 
hans Vid og Satirer, da de mange locale og private pens 
tydninger ere os ubeljendte. 

Burdet (Sir Francis) Cen af de heftigfte Oppoſi— 
tiong Talere i Underhufet. "Han angreb uephørlig Minis 
ſtrenes Forhandlinger og voterede 1797 en Reform ved Pars 
lamentet. Den 13de Febr. 800 modſatte han fig den vis 
dere Sufpenfion af Habeas Corpus: Acten og mebdeelte fin 
Bekymring ovér, at bette den brittiſte Friheds Palladium 
ved beſtandig Sufpenfiom ffulde tabe fin Kraft og tilintets 
gjores. Overhovedet vifte han fig ſom Miniſtrenes erkle— 
rede Fiende ved enhver £Leiligbeb., Aar 1810 blev han 
hæftet for uſommelige Udtryf i Parlamentet og fat i Tos 
wer, Han modfatte fig alvorlig Bfin Hæftelfe og gav fun 
efter for Magten. Efter en Parlamentébeflutning blev 
ban igjen fat i Frihed, & 
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ås ger (Gotfried Auqun) var føbt ben iſte Jan. 
2748 Wolmerewende ifbert Holberfiabffe, bvor bans Faber 

> var Præft og døde 1794 i Ødttingen. Han vorte fun langs 

fomt baade paa fegeme og Øjel og til fit Tobe Aar lærte 
Fan aldeles intet andet end at Jafe og ſtrivez bog vttrede 
fig aterede tidlig en Siags poetiſt Stemning hos ham. Ale⸗ 

rede ſom Dreng føgte han Eenſemhed og fandt Behag i be 
høitidelige:Rotelfer, fom Tusmorte, tytfe Stove og øde 
Sitarder indgyde; han begyndte ogfaa fnart, uden anden 
Anviisning end den hans Yfalmebog tilbød ar giere Bers, 
der i det mindfte i Verſemaalet vare rigtige. Latin lære 
te han meget vanſtelſgt. 1760 kom ban i Sfole i Ufcherés 

leben. an gjorde et Gpigram over en Primaneré uhvre 
Saarpung, fi! dyatige Prugi og blev bragt til det balliffe 
Padagogium. per lagdes Grunden til bans Uenffab med 
Gåding. - 1764 gik ban til Afademiet i Halle for af ſtude⸗ 
re Theologie. Dan fom få. nøje erbindelle med Aletz, 

fom bavde ſtor Indflydelfe paa Bürgers levende Pbantas 
fie. og Gandfeligbed: 78 git ban fra alle tit Gåttin» 
gen for at ftuvere Jura. Men ogfaa ber fom ban'i For⸗ 
bindelfer, der hverten kurde virke ferderiagrigr paa bang 
Gtuderen eller Gader. Hans Bedſtefader, fom bidtil ale⸗ 
ne havde underſteitet fam, flog mit Haanden af bam. Uden 
or lone med hine ubmærtede Undlinge, ſom dengang 
uderede i Gåtringen. Vore, Biefter, Sprengel, Hotty, 

Miller, Bob, begge Stolberaer, C. F. Cramer, Leiſewitz, 
long ban fandfynligviig. været tabt, Boie opmuntrede 
an ifær og førte fam ud i Pubitum. J Ferbindelfe med 

fine Venner ftuderede ban nu de Gamleé og Roeres bedſte 
Monſtre fornemmelig Shalefpeare. .Vercyg Relicke 
fom fiden virtede faa meget paa hans Aand, blev hang 
Haandbog. fans Digte gjorde alerebe ſtor Cenfation. 
Soie Kaffede ham 1772 et lille Embede, ſem dog fun var 
iftand til at beffyrte mod ben meeſt tryffende Ned. Den 
gode Bedftefader forfonede fig nu igjen med dam, ba ban 
bøste ban kavbe faaet et Embede, og gjorde et Forffud af 
el Gum tilat betale bang Øjeld og give den nødvendige 
Gaution. Ulpkkeligviis bleve diffe Penge deponerede 608 
Cen af Buͤrgers Venner ber felv vari maadelige Omſtan⸗ 
digbeder cg brugte Pengene, bvorved Burger tabte henved 
zoo Daler. "Herved forffyrredes aldeles bang oefonomifte 
Forfatning eg denne Forvirring vebvorede fil bang Ded 
og bavde flor Indfindelfe paa bans voetiſte Cbaracteer, 
Gan giftede fig 1774 med en Jemſrue £eonbardt oa. ſetd 
hane ægreffab bleven Kilde til novniefe Glendigheber for 
ham. „Alerede, da jeg traadte for Alteret med bende, 
ſeriver han felv, følte Jeg ben beftigſte Lidenſkab for bens 
des Søfler, fom dengang endnu var et Barn pag 14 til org 
Aar. Det havde været min Pligt at træde tilbage ſeld fra 

— 
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Alteret. Min Lidenſtab tiltog aarlig; og i ſamme Grad 
fom jeg elſtede blev jeg igjen elſfet. Havde min Kone væs 
ret en vinde af det almindelige Slags, var jeg for længe 
fiten gaaet til Grunde," Hun befluttede offentlig vel at 
kaldes min Kone, men lade den anden være det. 1784 mi- 
ſtede jeg min Kone og ægtede næfte Xar den Enefte, min ” 
Hjertes Elſtede. Allerede næfte Aar miftede jeg hende. 
Hvad. hendes Beſiddelſe og hendes Tab var for mig, figer 
mine Fryde= og Sørgefange,”” Dette Zab forenet med 
andre Ubeld nedflog hans Mod. Efterat han havde nedz 

lagt fit Embede, levede hani Goͤttingen forſt ſom Privats 
docent og ſiden fom overordentlig Profesſor uden Løn, 
Han var nødt tilat arbeide for Boghandlerne fom Overs 

fætter -for af fortjene fin Underholdning. Indtaget af 
hans Digte tilbød en Pige ham offentlig i et Digt Haan— 
den. Denne fvabijfe Pige (Schwabenmädchen) Eliſe 
Hahn blev hans Kone, og dette Ægteffab blev en nye 
Kilde til Kummer foöorham; to Aar efter bleve de lovmes⸗ 
figen ſildte * hverandre. Trykket af Kummer og «Næs 
ringsſorger døde han den 8de- Juni 1794. Han har -eftere 
-fudt Sange, Oder, Elegier, Ballader, fortællende Digte 
og Epigraͤmmer ; i nogle af dille Digtearter har-Natio— 
nens Stemme anviiſt ham en høi Rang. Schiller bedom⸗ 
mer ham imidlertiid temmelig ufordeelagtigt. A. W. 
Schlegels Dom er gunſtigere. Blandt hans Nos 
mancer-og ifær hans Folkeſange ere adſkillige meget 
gode. Han hår blandt mere overfat Homer, 

Burgunder, burgundifi Nige, Burs 
gund. Burgunderne (paa Latin Burgundi, Burgundio- 
nes, Burngundi, Bugantæ, Bunticcæ øg Urugundi) hørte 
til Vandalernes Folkeſtamme og havdederes førfte befjende 

te Boliger mellem Oder og Weichſel, det nuværende Neu— 
mark ug den ſydlige Deel af Veſtpreuſſen. De udmærkede 
fig-fra de andre tydſte Folkeſlag derved, at de levede i Bys 
er (Burge) deraf maajfee deres Navn, da de andre letgde 
mere nomadifé. «Heri ligger muligen Grunden til at de 
meget længere beholdt bereg Boliger end Gotherne og Vans 
dalerne, indtil de endelig maatte vige for de fra Weichſel—⸗ 
mundingen fremtrængende Gepider, Tabet af et ſtort 
Slag mod diſſe havde fil Følge af de vandrede videre , 
trængte frem til Egnen af Obverrhin og nedſatte fig ved Si— 
den af Allemannerne. Diſſe fratoge de betydelige Lands 
ftræfninger og levede derfor i næften beftandig Feide med 
dem. ” Denne ophørte, ba. Burgunderne tilligemed andre 
tydſte Folkeſlag faldt ind i Gallien i Begyndelſen af det 
ste Aarhundred. Efter lang Kamp og nogle Nederlag lyk⸗ 
kedes det dem endeligt at tvinge Romerne fil at overlade 
bem det ſydoſtlige Gallien, hvorfra. Navnene Bours 
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gogne og Hoiburgund have deres Optindelfe. 
En Deel af Savoyen, Helvetien, Dauphiné, Lionnois og 
Franche: Comté hørte fil deresnye Rige, ſom alerede 470 
blev. faldet Burgund. Regjeringens Sæbe ſynes fnart at 
have været i Lyon, friart i: Genf, — Man veed, at de res 
gjeredeg af Konger, fom de kaldte Hendinos, men valgte 
og affatte efter Bahag; traf dem en betydelig uUlykke, ſom 
Misvert, Cpidemia, eller Nederlag maatte Kongen bøde 
derfor ; han miftede Thronen, paa bvilfen de fatte en an— 
den, under hvem de ventede mere Lykke. Før de antoge 
Chriſtendommen, hvilfet ſkeede i Gallien, havde deen pe 
perftepræft faldet Sineſtus, hvis Perſon var hellig og hvts 
(Embede var paaLivstid. Tyekamp var alerede dengang 
indført hos dem fom en Dom, — Ved deres Beftræbelfer 
mere at udvide fig, ftødte de paa Franterne, hvilke de ens 
delig maatte bukke under for. under Ghlodevigs Sønner, 
efterat Chlodevig felv alerede havde fratager dem Lyon med 
et betydeligt Stykke Land. Dog vedligeholdt de-endnu i 
nogen Tid deres egen Forfatning , Love og Sadvaner. 
Men fnart blev deres Land gjort til en Provinds under Cas 
rolingerne, Aar 379. lykkedes det Bo fo, Greve af Aus 
tuͤn, Carl den Skaldedes Svoger og Statholder i Lombar— 
bardiet igjen at gjøre fig uafhængig og med de burgundiſte 
Stænders Samtykke at gjøre fig til Konge. . Han kaldte 
fig Konge af Provence og tog fin Reſidens i Arles, hvorfor 
hans Rige blev faldet det arelatiſke. — Vel tabte 
han mangen Provinds fil Ludvigog Carloman, men hans 
Gøn Ludvig forenede med fin Fædrenearv det paa den ans 
ben Side Jura liggende Land, og ſaaledes opkom bet ci se 
juranfie Burgund ellerdet nederburgun: 
diſte Rige, der beftod af Endeel af Provence med 
Arles, Delphinatet, Lyonnois, Savoyen og Noget af 
Franche-Comté. Et andet burgundiſt Rige opkom, ta 
Rubolph af Strettlingen (Hertug i de lothringſt-helvetiſte 
Lande) bragte Schweiz paa denne Side Reuß, Walliſerlan— 
det, fort alle Provindſer mellem Jura og de penninſte Al— 
per under fig og'i Xarét 888 lød fig krone til Konge i det 
Dvoreburgundifie BVige eller det trangij ue 
ranſke Burgund, Begge burgundiffe Riger bleve 
forenede 930, men ,-da Rudolphs Stamme uddøde 1032 
indlemmedes Burgund i Zydffland under Conrad den 
Salier. En tredie burgundif Stat, der ftiftedes af Bos 
fos Broder Richard, ogindbefattede det franffe Bour— 
gogne vedligeholdt fig længer. Hans Clægt blev ved Gif— 
termaal forenet med Hugo Capets Familie, ſom herſte— 
de i Burgund indtil Stammen uddøde med Hertug VB is . 
lip 1361, hvorpaa Kong Joh an af Frankerig forene— 
de det med fir Rige. Han overlod bet ſiden fom Hertug: 
dom til fin yngſte meeſt cHfede Con Vhilip den dris 



599 

ſtige, der blev Stamfader for de nyere burgundiſke Her⸗ 
fuger. Hanægtede den forrige Hertugs efterladte Brud 
Mararethe, Datter af Ludvig 3die, Greve af Flandern og 
erholdt med hende Flandern, Antwerpen, Mecheln og 
Franche = Comte, Aar 1402 blev hanveb Carl den 6étes 
Gvaghed Rigsforſtander i Frankerig, hvorover Kongens 
Broder Ludvig af Orleans blev meget forbittret, Herved 
opkom Stribigheder, der vare yderſt xZadelige for Riget. 
Da Philip døde 1404 kom i hané Sted hans Søn Zohan 
denuforfærdede. Hertugen af Orleans blev Rigs⸗ 
forftander i Frankerig. Fiendtlighederne vedvarede ind— 
tlbegge Hertugerne forſonede fig under Murene af Mont— 
faucon- 1405 og fov den følgende Nat til Beviis paa deres 
Forfoning i en. Seng. Desuagtet blev Orleans om Afte— 
nen den 22de Nov: 1407 ombragt paa Gaden i Varis ved 
Gnigmordere og Hertug Fohan vedgik at være Stifter til 
dette Mord, fom havde de førgeligfte Følger. Vel med» 
deelte Kongen Johan Zilgivelfe, men Hevnen traf ham , 
og ved et Møde med Dauphinen vaa Broen i Montereau 
den iobe Sept, 1419 blev han dræbt af Dauphinens Ledfas 
gere. Hang Søn og Cfterfølger Phillp dengode 
(hidtil Greve af Charotois), bevirkede i den mellem Frans 
ferig og Engelland 1420 fluttede-Fred Dauphinens Ude— 
lukkelſe fra Thronen. Han fit fiden Stridigheder med Ja— 
cobine aff Brabandt øg hendes anden Gemal Hertugen af 
Glouceſter; biffe endte ved et Forlig, ifølge hvilket Philip 
ffulde være Jacobines Arving, hvis hun døde uden Børn og 
hun maatte ei aifte fig uden hang Samtykke. Hun brød 
ben fidfte Betingelfe, hvorpaa Philip bemægtigede fig 
Hennegau, Holland og Seeland, og utfatte noget til 
hendes Underholdning. Aaret forhen 1429 havde Philip 
ved Kjøb erholdt Namur og i Aaret 1431 tilfaldt ham og 
Brabandt og Limburg, da Philip den driſtiges anden 
Gøns Familie uddøede. J Freden til Arras 1435 med 
Frankerig fik Philip betydelige Diftrifter af Fränkerig. 
Hertil fom endnu 1441 Hertugdommet Luxemburg. Ales 
rede 1436 havde Philip giffet fig tredie Gang, da han in— 
gen Born havde af fine forrige Ægteffaber, Ved fin Fors 
mæling med Iſabella, Datter af Kong Johan 1fte i Portu— 
gal, i Bruͤgge i Flandern, ſtiftede han Ordenen af det 
gyldne Sfind. Af dette fidfte Wgteſtab ſik han tre Sønner, 
hvoraf de fo døbe tidlig. Den tredie født den  1ode Nov. 
1433 i Dijon, var Carl fiden faldet den. driftige. 
J de Krige, fom hans Fader førfe med de oprørffe Stæder 
Gent og Bruͤgge, Engelland mod Ludvig irte og Luͤtticher⸗ 
ne erhvervede han fig dette Zilnavn med den füldkomneſte 
Met. J Freden med Ludvig Irteerholbt Carl! ſom Kron—⸗ 
prinds for fig endeel Gtæder, ſom Ludvig nylig havde 
indløft og fom han igjen ffulde indløfe for 200000 Gulbda— 
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ler. — Da Philip døde 16de Juli 1467 i Brågge, blev Carl 
Hertug af Burgund og var Gen af fin Tidé mægtigfte og 
rigefte Fyrfter. Han erhvervede Geldern 1473 og havde | 
den Plan at ophøie fine Stater til et Kongerige, men den 
ſtrandede, da han tillige vilde underlægge fig alle Rhinlans 
dene indtil Baſel. Han indvikledes herved i manae Stri— 
digheder og i en farlig Krig, da han vovede at fordrive 
Hertug Renatus af Lothringen fra fine Lande. Med denne 
forbandt Schweizerne fig; Carl faldt derfor int i deres 
Land, men tabte begge des berømte Slag ved Granſon 
(90e Apr. 1476) og ved Mur ten (22 Juni) og endelig, 
da. han foretog fig et Angreb paa Nancy, tilfatte han 
Livet den zte Jan. 1477. Han efterlod fun een Datter 
Maria, Arving til alle hang Lande. Syv Prinvfer 
friede til hende, blandt dem Dauphinen af Franterig og 
Marimilian af Øfterrig,. Den fitfte erholdt hende, cg 

; Kongen åf Franterig erholdt af den burgundiffe Arv fun 
Staderne i Piccardie, og Hertugdommet Burgund, hvil: 
fet han inddrog, fom et forfaldet Mandslebn, Maria 
døde i fit 25 Aar (28 Marté 1482) afet Fald, efterat hun 
havde født finGemal 3 Børn, Philip, Margrethe 
og Frants. Ei alle Provindſer vilde erkjende Maris 
milian ſom Formynder for Børnene. Han forlovede fin 
Datter med Dauphinen Carl, hvorved Grevſtaberne Ar— 
tois og Burgund m. m. beftemtes til Brudegave. Dog 
opnagedes ei Henſigten herved at berolige Provindferne ; 
Flandrerne vare de meeſt haardnakkede eg det gik faa 
vidt, at Marimilian 1488 blev holdt fangen over to Maas 
neder i Bruͤgge. Endelig erfjendte Flandrerne ham ſom 
Formynder for fin &Gøn Philip og Rigsforſtander. Øe 
burgundiſte Landes Hiftorie bleve fra denne Tid Re— 
derlandenes Hiſtorie. 

Burgundiſ? Kreds, een afde forrige 10 Kredſe 

i det hellige romerffe Rige, hvortil Frigrebſtabet Burs 

gund tilligemed Nederlandenes 17 Provindſer hørte. Keifer 

Marimilian,oprettede den 1512 og Garl ste beftemte 1548 
dens Forhold til det tydſte Rige. Efterat åe 7 Prindfer 

havde dannet en Republik og Frankerig havde bragt ads 

Killige Dele til fig, beſtod det fun af de ſpanſte eHer øfter=, 
rigffe Nederlande. Den i utredjter-Freden til Preuffen 

aftraadte Deel af Geldern Hørte ei dertil. — 3 det riges 
fycftelige Collegium havde den burgundiſte Geſandt fin 
Plade efter Oſterrig. —J Lunevillerfreden kom de hele 

Kreds fil Frankerig, men er nu forenet med Kongeriget de 
forenede Nederlande. É 

Burke (Edmund) født i Dublin den Ife Fan, 
1739, var Son af en berømt proteſtantiſt Sagfører, Kyids 
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te ſin førfte Oporagelſe en Aveker, for hvilken han hele 
fit Liv igjennem vifte den ſtorſte Tilbøielighed, og beføgte 
derpaa Skolen i fin Fedreneſtad. 1753 kom han til Lon— 

. don, hvor hans Aand og Kundſtaber ſnart udmærkede 
ham. Han ftuderede vel Jura, men hans Tilbøielighed 
ſyntes mere af drage ham hen fil Litteraturen og han ſtrev 
i Journaler og periodiffe Skrifter. Han giftede fig paa 
den Tid med en Datter af hans Læge Doctor Nugent. 
Da. hun var catholſt befræftedes herved mere den Formods 
ning, at han var denne Meligion hengiven, Det. førfte 
Værk, han bekjendte fig til var fra 1756 og har Titelen: 
ReclamaftiontilFordeelfor det naturs 
lige Selſkabs Ret eller Overfigt over de Onder, 
ſom Civilifationen har frembragt. Burke udgav det fom 
et efterladt Verk af Bolingbroke og havde fuldkomment 
efterlignet dennes Stiil og Maneer, thi hans Henſigt var 
at vife, af man med de ſamme Vaaben, hvormed Bolins— 
broke havde. angrebet Religionen kunde angribe enhver bor— 
gerlig og politik Indretning; men han var derved trængt 
Taa. grundig ind i Sagen at Gatiren undgik de, Flefte« 
Xar 1757 udgav han fit Forføgoverdet Opho ie— 
deog Skienne. Alerede dengang fagde I 04 na 
fon, at Burke var det overordentligſte Menneſke, han 
nogenfinde havde Éjendt. Aar 1758 udkaſtede Burke Pla— 
nen til annual Regifter og paatog fig den hiſtoriſte Deel af: 
ſamme. Saaledes dannede han fig lidt efter lidt fil Taler 
og Statsmand. Hans offentlige Lobebane begyndte egent— 
Lig ved Aaret 1761, da han reiſte til Irland med fin. Ven 
Ham ilton, Sekreteer hos Vicekongen Lord Halifax. 
Efter hans Tilbagekomſt 1765 blev han gjort til Privat— 
ſekreteer hos Marquien af Rockingham, førfte Lord af 
Skatkammeret og paa ſamme Tid valgt til Repræfentant 
for Flakken Wendower. Omendſtjondt han, deels ved det» 
te Forhold deels ved en betydelig Forering, ſom Roding> 
ham gjorde ham under Navn afef Laan, var nødt tilat 
holde med Minifterialpartiet, vifte han fig dog et. Folke— 
grundfætningerne ugunſtig. Den i Amerika opkomne Util— 
fredshed begyndte at intereſſere hele Nationen. Burkes 
førfte Tale havde til Henſigt at viſe det Ufordeelagtige ved 
Stempeltaxen. Overeensſtemmende med hans Forflag 
blev den fagen tilbage med den Erklæring, at Storbritta— 
nien forreften havde Ret-til at paalægae Amerika Skat. 
Denne Udvei hævede i det Mindſte - Stridighederne for 
Sieblikket. Imidlertid traadde Lord North i Spidfen af 
Statsforvaltningen; Burke fluttede med en kraftig og ſim— 
vel Skildring af det fidfte Minifterium og tog fin Plads ti 
Underhufet, hvor han udmærkede fig blandt Tilhæengerne 
af det afgangne Minifterium. Han, forfattede Betragte 
ninger over Xarfagerne fil den nuværende Utilfredshed, — 
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SN fin Oppoſition mod Miniſtrenes Fo horberegler før og ef⸗ 
er den amerifanffe Krig, anvendte han alt førft at hindre 
Bruddet og ſiden bevirfe et Forlig. Hans Talertalent 
havde imidlertid naaet Modenhed; Parlamentsannalerne 
indeholde faa Exempler paa en faa kraftig levende Veltas 
lenhed, ſom Burke beſad. IJ Aaret 1774 holdt man ham 
for en faa afgjort Tilhænger af Friheden, at Whigs i Star 
den Briftol,valgte ham til deres Repreſentant. Burke ans 
reb Miniftrenes Forholdsregler, fom utilſtrekkelige, gru— 
eden og uretfærdige. Krigen blev Folkets Sag, og Birte, 

ſom modfatte fig den ſyntes at tale imod ben offentlige Mes 
ning. Han fortornede ogfaa fine Venner i Briſtol, da 
han i Parlamentet foreflog frie Handel for Irlenderne 
og mildere Love -for Gatholiferne.  Desuagtet blev han 
valgt andengang; foruden Briſtol udnævnte endnu en 
Stad ham til Repræfentant. Dengang holdt han i Valg⸗ 
forfamlingen hiimberømte Tale, hveri han aflægger Regn⸗ 
ſtab for fin Opfoørfet og. hvilfen holdes for et Meſterſtykke. 
Gan vandt igjen Folkets Yndeft ved at forefiaae en Reform 
i de 1780 tagne fiffalffe Forholdsregler. Lord Morth gik 
ud af Minifteriet 1782 og Rockingham kom med fit hele 
Partie ind i famme igjen. Burke blev Generalquarteers 
mefter ved Armeen og traadde ind i Geheimeraadet Nu 
lykkedes bet ham at fart fin Bill om en Reform, føjønt 
med betydelige Modificationer igjennem. Marquien af 
Rockinghams Død opløfte dette Miniſterium, hvis Sjel 
Burke havde været, og denne traf fig nu tilbage, da Schel⸗ 
burne udnævntes til hans Efterfolger. Schetbürne gjors 
de fnart Plads for den berømte Coalition, hvortil Burs 
fe havde udkaſtet Planen men fom igjen fpliltedes ad ved 
Foxes berømte, mer Kongen og Folket lige ubebdgelige ” 
oftindiffe Bil. Pitt greb dengang Statéroeret, oa bes 
gyndte med at optoſe Parlamentet. en Ferholdsregel ſom 
Burke beftreed med Jver. Haſtings berømte Proces gjorde 
en Hovedepoche i Burkes Liv. Han fremtrandde fom bang 
meeft erklærede Fiende, men ſyntes ligefaa meget at hande 
le af Privathad, fom for Nationens Gag. Ved Kongens 
Sygdom 1788 paadrog han fig Folkets Mishag ved at be— 
ftride denGrundfætning, at Regentſtabet var afhængigt af 
Nationens Valg og ef beſtemt ved nogen Arveret. Den 
franffe Revolution fandt fra Begyndelſen en erklæret 
Modftander i Burke. Da der i Febr. 1790 taltes om Ar⸗ 
meens Reduction og For forlangte, at man fulde ſtjenke 
den franſte Regjering en ædel Fortrolighed, erklærede Bur— 
ke heit, at han ophævede alt Venſtab med ham. Kort 
berpaa udgav han fine Betragtninger over den franffe Res 
volution, hvori han med Skarpſindighed bedømmer denne 
ftore Begivenhed og forudſiger alle de fordærvelige Følger, 
ſom fiden ere indtrufne. Han udgav endnu fite andre 
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Skrifter over hen franſte Revolution, hvis Fremgang for⸗ 
bittrede de fidfte Aar af hans Liv. I Aaret 1792 gjorde 
han endnu et forgjeves Forføg for de irffe Ca:holi= 
ker. "Han traf fig derpaa ud af Parlamentet, og havde 
den Smerte, at mifte "fin enefte elffede Søn ved Døden. 
Nedbøiet af Kummer og Alder døde han felv den 8de Juli 
1797 t fit 68de Aar, Burke var elffværdig ſom Privats, 
mand. Hans talrige og tildeels mefterlige Skrifter vidne 
om hans Iver for Videnſtaberne. 

Burleigh (fee Cecil). 

BurlefE (af det italienſte Ord burlay Spog, 
Skjemt) fan anſees for et Underbegreb af Overbegrebet 
Comiſk. Det bruges iſer om Theaterſtykker, Hvori 
det Comiſte er drevet til en høj Grad. Italienerne have 
ſande Meſterſtykker at opvife i dette Fad. 

Burmann (Peter) en Søn af Profeffor Frants 
Burmann, blev født i Utrecht 1668. Han ftuderede i Us 
trecht ogt Peyden, hvor blandt andre Grævius og 
Gronovius vare hang Lærere, 1688 forfvarede han 
en Afhandling de tranſactionibus for den juridiffe Doctor— 
grad. Derpaa bereifte han Tydſtland og Schweitz, og 
betraadde ved fin Tilbagekomſt den furidiffe Bane, deg 
uden at forfømme de Gamles Studium, hvilket hans Af— 
handling de vectigalibus p, r. beviſer. Paa Grævius's.4ns 
befaling blev han 1696 udnævnt til Profeſſor i Hiftorie og 

" Veltalenhed ved Univerſitetet i Utrecht og tiltraadde fit 
Embede med en Tale'de eloquentia et poesi. Han udgav 
fiden næften hvert War, enten en Glaſſiker, forfynet med 
Unmærfninger, eller en Tale, eller latinffe Vers, hvori 
"Han var Meſter, eller Pamphlets mod five Fiender, af 
hvilfe han havde paabraget fig mange ved fin Hidſighed og 
Intolerance. Hans Skrifter udmarke fig ei faa meget ved 
Smag og GritiÉ, ſom ved Lærdom, philoſophiſt Nøiags 
tighed 2c. . Nogle af dem f. Ex. Opid, Virgil, 
Duinctilian, Petron, Phædrus ere, VBærfer 
af førfte Mang. Aar 1715 gif han efter Perizonius's 
DSod fom Profefjor i Hiſtorie og Veltalenhed til Leyden, 
hvor han døde 1741. — Hang Broder Frants, født 
1671, døde ſom Profeffor i Utrecht 17197, Denne havde 4 
Sonner, Hhvorafdeto Fohanog Peter have udmærs 
ket fig fom Lærde. Den førfte døde 1780 fom Læge og Pro⸗ 
feſſor Amfterdam,— PeterBurmann den yngre 5 
født i Amſterdam 3714 blev opdragen hos fin Onkel, i hvis 
Fodſpor han traadde. Han blev Doctor Juris og derpaa 
Yrofeffor i Veltalenhed og Hiſtorie ved Univerſitetet i 
Franken, og fiden i Hiſtorie og de gamle Sprog i Amſter⸗ 
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bam. 7744 blev han Profeſſor i Poeſien, 1752 offynee 
mand over det offentlige Bibliothek og 1753 Inſpecteur ved 
Gymnafiet. Han lignede fin Onkel meget ; udgav lige 
fom han en Mængde ifær latinſte Claſſiker, og havde lige— 
fom han mange lærde Gtridigheder, Han døbe” 1778. — 
LaurentiugBuirmann, en Gøn af Gohan, var 

» født i Amſterdam 1734, fulgte fin Fader ſom Profeſſor i 
Botaniken, af hvilken Videnſtab han havde betydelige Fore 
tjenefter , og. døde 17793. AD ' 

Burmann (egentlig Bormann, Gottlob Wilhelm) 
født iovre⸗Lanſitz, beføgte denstlatingfe Stole i Hirfehberg é 
Schleſien, ftuderede 1758 Jura i Frankfurt an der Oder, 
vendte tilbage til fit Fedreneland, men gif fiden til Bers 
lin, hvor. han erholdt fit Ophold ved undervlisning ifær i. 
Muſiken, ved Skrifter, Leilighedsdigte ꝛc. Han døde 1805 
i de kummerligſte Omſtendigheder. Han var lille af Pers 
fon, mager, 'halt og ilde ſtabt, men i det uanfeelige Leger 
me: boede en Sjel, fuld af levende Folelſe for det Ædle 
og Stjønne, Han var en Gærlingi høj Grad, uden Staz 
dighed , derfor ogfaa uden grundige Studier og moden 
Smag; men en poetiſt Aand af fjeldne Evner, og tillige 
af varm Deeltagelſe for fine Medmenneffers Vel. > Medens 
hanendnwvar:i SÉolen i Hirſchberg fif han'en Dukat for 

. et Leilighedsdigt. Paa Trappen mødte han en Betler, 
fom bad ham om en Almiſſe. Burmann greb i Lommen og 
gav ham Dukaten, hvor nødvendig han og-felv brugte den. 
Han fortalte fiden med megen Glæde, at han dog engang 
havde funnet give en Fattig en rigelig Gave, — Han bes 
faden fjelden Styrke i at improviſere. Han kunde ved 
munter Lune vd, naar Viin eller et Fruentimmers Nærvæs 
relſe begeifirede ham , indklede et givet Thema i poetiſt 
Dragt og ofte fortfærte en Gamtale 4, 5 Timer i Vers, 
hvilte vel ofte vare blot Riim, men hoori man dog undere 
tiden fandt overraffende Tanfer og Vendinger. Han bes 
fad udmærfede Anlæg for Muſiken og var i fin Tid den færs 
digſte Claveerſpiller irBerlin, ffjøndt han tun bavde fire 
Fingre paa den venſtre Haand. 3I fin Alderdom leed ban 
megen. Nød, men fandt hos en Rytter-Underofficeer, ſom 
han havde maattet tage Logis hos, mere Pleie og Omhue 
end han havde fundet hos fine forrige Velyndere. Han 
blev rørt af Slag og tilbragte de fidfte 10 Aar af fit Liv 
meget elendigt. Hele Publifum anfaag ham alerede for 
død, indtil der kom et Digt af ham i Aviſerne 5 Jan. 1805, 
hvori han. ffildrer fig døende og i den høiefre Nød. Flere 
af hans Venner ilede nu til ham, men han var borte, De 
fortrinligfte af hans Verker ere: Fabler ogFortæl 
linger ig Bøger, Berlin 1773; hk Sange 

p 
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forTmaae Y%iger og Ynglinge Berl. 17773 

n Gange i3 Bøger, Berl. 17745 for Litteratur. 
og Hjerte, ert Ugeffrift, Berl. 17753 Digte uden 
BogſtavetR. Berlin 1783. ? 

Burnet (Silbert) Biſkop af Salisbury, var født 
i Edinburgh Aar 1643, Hans Fader, cen af Skotlands 
dueligſte Furifter, var af Carl den den udnævnt til Lord 
Gromont for hans Hengivenhed til Carl den 1ſtes Sag. 
Den unge Burnet erholdt den omhyggeligſte Opdragelſe. 
Efterat han havde fuldbragt et juridiſt Curſus begyndte 
han af ftudere Theologie, Udruſtet med en overordent!ig 
Hukommelſe, en levende Indbildningskraft, flor Lærelyft, 
en faſt Sundhed og vant til daglig at ſtaae op Kl. 4 maat— 
fe han nødvendig erhverbe fig udbredte Kundſkaber. En 
Reiſe til Engelland gav ham Leilighed tilat forbinde fig 

smed de Lærde i London, Orford og Gambridge.) 1664 gif 
han til Holland, omgikkes med udmerkede Mænd af alle 
Gonfeffioner, og erholdt herved hiin Tolerance, fom han 
fiden vifte i al fin Færd. Efter fin Tilbagekomſt blev han 
Medlem af det kongelige Selffab i London og Præft tit 
Galton i Skotland. Hans Frimodighed paadrog ham 
Fiendſtab af de ſtotſte Biſkopper. For. at undgage dem 
afholdt han fig fra alt Selffab og fremkom 1669 med fin 
Gamtale mellem en Conformiſt og en Non-Conformiſt, ſom 
fandt megen Modftand. Samme Aar blev han faldet ſom 
theologiſt Lærer til Glasgow, men hans Iver for Biſpe— 
værdigheden gjorde ham Presbyterianerne og hans Tole— 
rance imod diffe de Epiſcopale forhadt. Han gjorde fig 
bekjendt for Carl zden ved et Skrift, hvor han tager den 
bifvelige Forfatning og den ſtotſte Monarks Souverainitet 
i Forfvar mod Buchanan. Men, ved en pludfelig Foran— 
dring i fine Grundfætninger forandrede han felv de Udſig— 
ter, Kongens Velvillie havde aabnet ham, Da han et 
troede fig perfonlig filter i Skotland, nedlagde han fit 
Embede i Glasgow og gif til London, hvor han erhver— 
vede figet ftort Rygte ved fine Præfener og ved en offentlig 
Conferens med Dr. Stillingfleet imod Colemann og andre 
catholffe Geiſtlige. Da Farob den2den var kommen til 
Regjeringen 1685 og Burnet var i hans Unaade, fordi han 
havde villet udelukke ham fra Throyen, bereifte han Itali—⸗ 
en, Frankerig, Tydſtland og Schweitz. Allevegne vifte 
han fin Afſtye for den catholſke Cultus, faa Innocens 11te, 
der havde modtaget ham med Godhed, ei tillod ham at blis 
ve længe i Rom, 3 Holland traf Prindfen af Oranien ham 
i fin Plan at bemægtige fig den engelſke Krone, og Burnet 
underftøttede hans Henfigter, deels ved en Mængde Flyver 
Frifter, deels ved at bringe ham i Forbindelſe med mange 
misfornøjede Engellendere. Følgen heraf var af man 
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ankagde Proces imod ham ſom Majeſtæetsforbryder. For 
atundgaae alle Forfølgelfer lod Burnet fig naturalifere i 
Holland, fremtraadde offentlig for Prindfen af Oranien, 
forfattede hans Manifeft og indffibede fig med ham. For— 
hen havde Burnet to Gange afflaaet den ham tilbudne epi— 
fcopale Verdighedz Aar 1689 modtog han af Wilhelm 3 
Biſpedommet Salisbury. J Overhuſet, hvori han nu 
traadde, vifte han megen Tolerance og i fine Embedsfors 
hold Godmobighed og Velvillie. Mere end nogen anden 
bidrog han til at filtre Huſet Hannover Thronføigen. En 
ftor Krenkelſe vederfaredes ham i Anledning af et Hyrde— 
brev, hvori han fyntes at grunde Wilhelm 3dies Fordrins 
ger paa Erobringsret og hvilket Pariamentet lod opbræns 
de ved Boddelen. Han døde 1715. Burnet var en øm 
Wgtemand, en eftergivende Fader og en beftandig Ven, 
men hans offentlige Liv har Pletter, fom ei kunne udflet» 
tes; i fine politiſte Grundfætninger lod han fig ofte befteme 
me af Omſtendighederne. Hans Iver mod Catholicismen 
dreves for vidt. Dette fer man i hans Hiftorie om Ree 
formutionen i England, hvorfor dog Parlamentet votes 
rede ham en Takſigelſe, en Ære der ei er bleven nøgen ans 
den Skribent til Deel. Han har og forfattet fin Tids His 
ſtorie (hiſtory of his own time), 

Burney (Garl) en berømt muſikalſt Forfatter blev 
født i Worcefter 1727. Hans Fader undervifte ham i Mus 
ſikens førfte Elementer og fendte ham derpaa til London for 
at gage videre i fit Studium) Efterat hans Lærer havde 
forladt ham, fpillede han i et Orcheſter og gav Underviis— 
ning i Muſiken; men hang Indtægter ftrafte ei til hans 
Udgifter, og han faae fig nødt til at vende tilbage "til fit 
Fodeſted. Efter nogle Aars Forløb kom han igjen til Lon— 
don og var denne Gang heldigere, Han fik Plade i et Ors 
djefter og componerede et Divertiffement faldet Alfred, 
fom gjorde ham almindeligt bekjendt. 1760 blev han 
faldet fom Organift til. Saraffham i Grevſtabet Norfolk, 
men Øertugen af York bevægede ham, ffjøndt med Moje 
til at vende tilbage til London, Han componerede nøgle 
Concerter, fom han lod ſtikke. Paa denne Tid havde han 
fattet Planen til Muſikens Hiftorie , ſamlede alle muelige 
Materialier hertil og beſſuttede at beføge alle de Indretnin— 
ger iEuropa, fom i den Henſeende havde nogen Intereſſe 
for ham. Gan bereifte 1770 Italien og ſiden Tydſtland 
(begge Reifer har han beſtrevet) og anmældte derpaa fin 
Muſikens Hiftorie, ſom og, efterat han havde arbeidet 
derpaa i 143Aar, udkom i 4 Bind og fvarede fil de ftore For— 
ventninger, man nærede om den. Desuden har han udgi— 
vet et fortyinligt Skrift om Haͤndel We: negle Gonater, 

p2 
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Burney har en talrig Familie, hvis Medlemmer ere fore 
deelagtig bekjendte. Hans Datter Francifcad? 
Arblay er en yndet Romanbigterffe. Hun har forfat— 
tet de intereſſante Romaner Cvelina, Cecilia og 
Camilla, hvori hun har taget Richardſon til 
Monſter. 

Burns (Robert) en ſkotſt Digter, følt 1759. Han 
var en Gøn af en fattig Gartner i Grevſtabet Ayr og lærte 
i LandsbyefÉolen af læfe, fÉrive, ja endog noget Franſt; 
hans Fader lærfe ham de førfte Grunde i Arithmetiken— 
Bed Læsning af nogle Boger, fom han vidfte at forffaffe 

" fig, vekkedes Lyſten til at ſtaffe ſig Kundfiaber,. Biogra— 
phier af Oldtidens Helte, Ridderromaner og de theologiſte 
Stridigheder blandt Skotterne opflammede verelviis hans 
Indbildningskraft. Læsning af engelffe Digtere udvikle» 
de hans Genie fuldkommen ; men-opdrageni Gotlands 
vilde Natur, med en Phantaſie der var opfyltt af harg Fa— 
drenelands Traditioner, beholdt han i fine Værter ſammes 
Originalitet og felv noget Bizarrerie De flefe af hans 
Digte ere Folkeſange i ſtotſt Dialekt, men udmærfede ved 
Phantaſiens Ild, Kraft og Glands. Kjerlighed var hans 
Ganges førfte Gjenſtand. Burns hyldede den ofte, men 
hermed var forenet en Følelfe af Melantolie, Hvori han 
Tatfes ved fin Stilling ,. der ei ſtemmede overeens med 
hans Tilbøieligheder, .Seljffabelige Fornsielſer alene kun— 
de adſprede ham; han overlod fig bem med Lidenſkab, 
men hans Selffaber kunde i Forſtningen ei være de bedſte; 
han vænnede fig i ſamme til den fordærveligfte Umaadelig— 
hed. Imidlertid blev han befjendt i Nabolauget; hans 
Omgang blev ligefaa meget føgt fom hans Vers, og Ulyſt 
til hans Stand tiltog ftedfes Han ftræbte paa alle mueli— 
ge Maader at unddrage fig" det ham paalagde Haandarbei— 
de, Efterat han havde forladt det faderlige. Huus, aſſo— 
citerede han fig i Irwin med en Bæver; def Huus, han bes 
boede, brændte af og han var aldeles ødelagt. - Hans Fader 
døde og efterlod en heel Familie i Mød, Burns troede af 
kunne afhielpe denne ved at paatage fig en Forpagtning i 
Selſkab med fin Broder, men Heller ikke dette lykkedes. 
Uden Hjelpemidler og Udſigter paatog han fig en Plads 
fom Opſynsmand ved sir Plantage paa. Jamaica. For at 
beſtride Reiſeomkoſtningerne udgav han i Kilmarnok et 
Bind af fine Digte paa Subſcription. Derved tiltrak han 
fig Publikums Opmærffomhed og fort før fin Afreiſe erholdt 
han en Indbydelſe til Edinburgh fra den blinde Digter 
Blacklock, hvilten Burns ogfaa fulgte 1786. " De 
meeſt anfeete Mænd kappedes om at modtage ham med Ud» 
mærfelfe, og han vilde ved fin Elffværdighed faavelfom 
ved fine Talenter have erholdt den hoieſte Agtelſe, hvis 
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:… han havde været mere forfigtig fat vælge fir Omgang og 

te uophørlig labet fig henrvrive af fin Umaabelighed, Da 
han 1788 ved en nye Udgave af fine Digte havde faaet 500 
Pund Sterl. gav han fin Broder de 200 og paatog fig paa 
nye en Forpagtning 1 Grevſtabet Dumfries. Han giftede 
fig med en Pige, ſom han forhen havde elffet og fom for 
denne Kjerligheds Skyld var bleven forſtudt af fine Foræls 
bre. Han fif nu og et Acciſeembede. Men han foreſtod 
ſaavel fit Embede fom fin Forpagtning faa flet, at han 
maatte opgive denne og var nær ved at mifte hiin, da en 
tidlig Død, en Følge af hang Umaabdelighed, henrev ham 
i Juli 1796. Han blev prægtig begraver og en Subſcripti— 
on aabnet for hans Kone og Børn. Hans Varker ere mes 
get yndede i Engelland: og han var vift not et af de meeft 
———— blandt de Genier, fom have hævet fig ved egen 
Kraft. x7 SÅ 

Burr (Aaron) Oberft og Vicepræfident ved Con» 
greſſen for de forenede amerifanfte Stater, var født i 
Fairfield 1749. Ban blev'opbragen paa Collegiet i Prine 
cetown i Ny-Jerſey, hvor hans Fader var Præfidentø J 

en Alder af 25 Aar blev han Adjutant hos General Patnam, 
og Wafhington udnævnte ham til Oberftlieutenant for eet 
af de 12 Megiyenter af det nye Opbud, Han udmærkede 
fig under bele Krigen ved fin Tapperhed og fine Talenter, 
men tilfatte fin Formue og nødtes efter, Freden til at opof-= 
re fig Rettens Studium, paa hvilken Lobebane han ei ars 
beidede uden Heid. Han blev fiden Medlem af det ameris 
Fanffe Senat og derpaa Vicepreſident. J dette Embede 
udfordrede han General Hamilton, med hvem han 
levede i Uenighed over politiffe Meninger og dræbte bam. 
Denne Begivenhed havde i Førftningen de fortrædeligfte 
Følger for ham; endelig lykkedes det bam at tilfredsſtille 
fin Modſtanders Slægtninge og han blev løsladt. Han 
beholdt fin Plads over to Aar efterat han havde ſtudt Ge— 
neral Hamilten, nemlig faalænge det oprindelige Valg 
berettigede ham dertil, Derpaa vendte han tilbage til fis 
ne Godfer i Staten Tenneſſee, hvor han anvendte fin ledi— 
ge Tid til nye Forbrydelfer. To Gjenftande beſtjeftigede 
ifær Oberſt Burr, den førfte var at ffile Landene paa biin 
Side de alleganniſte eller apallachiſte Bjerge fra Untonen 3 
ben anden at bemægtige fig Merico. Hans Forehavende 
mislykkedes imidlertid, da Præfidenten Feffer fon era 
holdt Cfterretning derom og endnu i rette Tid tog For—⸗ 
holdsregler derimod Burr blev heftet den 2ben Marts 
1807 og ftrar ført til Ridmond i Virginien for at dømmes " 
fom Forreder. Man lod ham løs imod Gaution og har 
benyttede denne Leilighed for at undkomme til Engelland, 
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hvor han opholdt fia nogen Tid, reiſte derfra til Sverrig 
og endelig til Frankerig, hvor han blev Reijeren foreftillet, 

Burſa, en betydelig Stad i Natolien ved Foden af 
Bjerget Olymp. Den har ef Kaftel fo Paladſer, mange 
Moſcheer, Magafiner, Sille og Muffelinmanufacturer og 
130000 Indb., hvoviblandt findes Endeel Armenier, Græ> 
Ter og Jøder; døg maade fun Tyrkerne boe i Byen; de an⸗ 
drei Forſtederne. Her findes en græfé og en armeniſk Er—⸗ 
febilp; Staden driver betydelig Caravanhandel og har 
varme Bade: Dens ældre Navn er Prufa (af den bithyni— 
ſke Konge Pruſias); den erobredes af Tyrkerne i Begyndels 
fen af det 14de Aarhundred og blev i nogen Tid Sultanens 
Refidens. — Burf a kaldtes og i Middelalderen en Unis 
verfitetebygning, hvor Studerende boede ſammen. Diſſe 
faldtes Burfales, hvoraf den tydſte Benevnelſeß urſche 
Tommer. 

[| 

Busbecg (Augier Ghislen von), en naturlig Son 
afen Adelsmand af ſamme Navn, blev født 1522 i Comi—⸗ 
nes i Flandern og blev fiden legitimeret af Carl 5te. Ef—⸗ 
terat han havde beføgt de berømte, Univerfiteter i Flan⸗ 
dern, Frankerig og Italien og dannet fig under de duelig» 
fte Lærere, ledſagede han den romerſkte Konges Geſandt 
Peter Lasſa til Engelland. Et Aar efter udnævnte 
denne Fyrfte ham til fin Gefandt hos Soliman 2dens 
Hans førfte Underhandling var juft ikke lykkeligz han er— 
holdt fun en Vaabenſtilſtand paa 6 Maaneder og et Brev, 
ſom han ſtrax overbragte Ferdinand. Busbecq begav fig 
tilbage paa fin Poft og blev dennegang længere og med 
mere Held. Efter 7 Aars Forløb vendte han tilbage med 
det Forfæt at opofre fig til Bidenſtaberne. Dette funde 
han ei fætte i Verk, da han blev udnævnt til Opdrager for 
SMarimilian den ddens Sonner. Da denne Fyrfte var bles 
ven Keifer, lod han Busbecq 1570 ledſage Erkehertuginde 
Eliſabeth, ſom fulde ægte Carl gde, til Frankerig. Han 
blev hos hende ſom Huushofmefter, og, da hun efter ſin 
Gemals Død forlod Frankerig, blev han der fom Rudolph 
2dens Gefandt. Aar 1592 vendte han tilbage til Flandern, 
men blev paa Veien ei langt fra Rouen overfalden af et 
Partie Liguifter. Vel lode de ham reiſe, da de fane hans 
Paſſer, men Stræf over denne Tildragelſe paadrog ham en 

- hidfig Feber, hvoraf han døde efter faa Dage. Vi have 
to vigtige Verker afham: 1) Legationis turcicæ epistolæ 
quatuor ; hvori Portens Magt, Politik og Svaghed er 
fremfat med megen Grundighed; og 2) Epistolæ ad Rudol- 
phum 2dum Imp: e Gallia fcriptæ (editæ a Houwart) et for 
den Tids Hiſtorie overordentligt vigtigt Verk, hvor man 
erholder Efterretninger, man forgjeves føger andre Stes 
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ber. Stilen er tillige reen og elegant og fuld af Naivte 
tet, Under fit Ophold i Tyrtiet ſamlede han græffe Ind— 
rifter, fom han medddelte Andreas Schott, Ju— 
ſtus Lipfius og Gruter. Märe end hundrede 
græffe Haandſtrifter, ſom han havde famlet, ſtjenkede han 
til Bibllotheket i Wien. 

Bi feh (Johan Georg) Profeffor i Mathematiken 
ved det hamburgſte Gymnafium og Forftander for Hans 
delsakademiet. Buͤſch var født i Alten-Meding i det Lines 
burgſte den 3die Jan. 1728, fom med fin Fader, fom var 
— ———— i fit 3die Aar fil Hamburg, gif 1748 til Goͤttin— 
gen for af ſtudere Theologie, hvormed han forbandt Hiſto— 
rie og fiden Mathematik. 1757 blev han Profeffor i Hame 
burg i den ſidſte Videnſtab og 1767 ftiftede han en Handels— 
ſtole, fom blev det fortræffeligfte Inſtitut af dette Slags i 
Europo. Lan har ſtore Fortjenefter af Hamburg, fem 
har hædret ham med et offentligt Minde. Han dode iſen 
høj Alder i Hamburg ben ste Aug. 1800 afen Skade i Fos 
den. Gt færdeles fortræffeligt Vært af ham er om Penges 
omløb, der kan anſees fom en fand Catechismus over. denne 
Gjenftand. Man bør læfe hans Erfaringer, hvor 
man i den 4de Deel faaer fuldftændigere Efterretning om 
hans Værter. 

Buͤſching (Anton Frederik) blev født den 27de 
Gept. 17241 Stadthagen, hvor hans Fader var Advokat. 
Cfterat han havde med ſtor Anſtrengelſe anvendt fine Børs 
nes og Ynglingsaar paa Videnſtaberne, drog han, fordres 
ven hjemme fra ved fin Faders haarde Behandling, til det 
halliffe Waiſenhuus. Ved Paaffetid 1744 blev han Stu—⸗ 
dent her og fandt i den ftore Baumgarten en Ven, Beſtyt— 
ter og Veiviſer. Efter at han havde fuldført fine akademi— 
fe Studia, blev han Magifter og begyndte at holde 
Forelæsninger ved det derværende Univerſitet. Aar 1748 
—— Geheimeraad Frederitk Rochus, Greve 
af £ynaf, ham fin ældfte Søns Underviisning. Da Lynar 
gif ſom danſt Geſandt til Petersburg, fulgte Buͤſching ham 
derhen. Paa denne Reiſe, fom begyndte den iſte Dec. 
1749 fattede Buͤſching førft den Geflutning at udkaſte en 
nye Geographic, et Verk, hvorved han har erhvervet fig 
ſtore Fortjenefter af Videnſtaberne og det praktiſte Liv. 
Da Grey Lynar ſtulde vende tilbage fendte han allerede i 
Auguſt det følgende Aar fin Son tilligemed Buͤſching 
tilbage til Tydſtland. Her begyndte han 1757 paa fin 
Jordbeſkrivelſe, men kunde i Forſtningen ei faae nøgen 
Forlægger, før Bo hun i Hamburg paa Digteren Håg es 
dDorng Raab paatog fig Forlaget, hvorpaa Båfching 
fom Prøve udgav en kortfattet Statsbeftrivelfe cover 

4 
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Schleswig og Holſteen. Den ſtorſte Deel heraf udarbeide— 
de han i Kiøbenhavn i fin Ven» Haubers Huus hvor han 
opholdt fig i fo Aar, Tillige udgav han et MaanedsfÉrift 
(1754-1756, 2 Bind) under Titel: Cfterretning om Videns 
ſkabernes og Kunſternes Tilftand i de danſte Stater, hvors 
ved han giorde fig meget yndet i Kjøbenhavn og vifte fig ſom 
en danſk Patriot. Derpaa begav han fig til Halle, hvor 
han ſkrev en Diſſertation, Vindiciæ ſeptentrionis og indbød 
fil et Collegium over de fornemſte europæifte Stater For 
fatning. Neppe havde han begyndt herpaa før den hans 
noverjte Miniſter Mindhaufen tilbød fam Plads fom 
overordentlig Profeffor i Philofophien i Goͤttingen med” 
200 Dalers Gage og tillige Frihed at fuldføre fit geogras 
phiſte Arbeid. " Han modtog Tilbudet og ankom den 27de 
Aug. 1754 til Goͤttingen. Foruden fine philoſophiſke Col 
Tegier læfte han og et catechetiſt, forbundet med practis 
fe Fvelfer for de Studerende og tillige over den politifte. 
Jordbeſtrivelſe. Men, da hans geographiſte Arbeider fted> 
fe bleve hans Hovedſag, afflog han Tilbudet at blive Uni— 
verfitetspræft. Ligeledes afflog han det Tilbud af det 
danſke Minifterium, at komme til Danmart og der, anlæge 
geen nye Skole. J Foraaret 1755 ægtede han Chris 
ftiane Diltbaäy, efterat hun i Forveien var gaaet 
øver fra den reformeerte til den lutherſte Lere. Hun er 
mærkværdig fordi hun, blev optagen fom Æresmedlem af 
det goͤttingſke lærde Selſkab og udnævntes til keiſerlig kro— 

net Digterinde af Håberlin, daværende Prorector ved: Unis- 

verfitetet i Helmſtedt. Fra denne Tid toge Buͤſchings Lis 
delfer deres Begyndelſe. Han havde prøvet fit theologiſte 
Syſtem og fundet meget deri, fom ei tilfredsſtillede ham. 

Gan ombyttede det derfor med nye Ideer og ſtrev for at er⸗ 

holde Doctorværdigheden en Diſputats hvori han fremſatte 
fit nye Syſtem. Omendſkjondt der gjordes nogle Ind— 
vendi ger derimod, foge de goͤttingſte Theologer dog intet 
videre Anftød deraf. Men kort derpaa begyndte den hans 

noverſke Confiftorialraad Gitte, Muͤnchhauſens Skriftefa⸗ 

der og Raadgiver i hvad der angik det Theologiſte ved Uni— 

verſitetet at beſtylde den redelige Buͤſching for Hetexodoxie. 

Muͤnchhauſen anede ubehagelige Følger for Univerſitetet 

og lod derfor den 14de Jan. 1757 udgaae et Reſcript til 

Buͤſching, hvori det paalægges ham, da han i fin Difpus 

fatg var afveget fra den lutherſte Kirkes Lærefætninger, 

for Fremtiden ei af lade trykke noget Theologiſk, undta⸗ 
gen hvad hån havde indfendt til det hemmelige Collegium 
i Gannover til Cenfur; han ſtulde endvidere afholde fig fra 

theologiſke Collegier, ifær de dogmatiſte. Buͤſching fvares 

de herpaa fom det ſommede en Mand i en alvorlig frimodig 

Zone, hvorved Sagen endnu gjørde mere Opſigt. Om⸗ 

endſtjsndt de ubehagelige Følger heraf lidt efter lidt fabtes 
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fig og han 1759 blev ordentlig Profeſſor i Philoſophi- 
en, blev dog hang Ophold i Gittingen ham ubehageligt. 
Da hertil ftødte Syvarskrigens Trængfler, hvori Goͤttingen 
fom bekjendt leed meget, modtog Buͤſching et Kald i Pe— 
tersburg ſom Præft ved den lutherſte Menighed, for hvil— 
Tet han havde prædifet med Bifald ved fit forſte Ophold 
der, Han blev færdeleg vel modtaget den 24de Juli 1761 
og rigelig begavet, Han ftiftede en med Menigheden fora 
bundet Skoleanſtalt, ſom ved hans virkſomme Beftræbels 
fe kom i flor Anſeelſe. Lidt efter lidt dannede fig &t mægs 
tigt Partie imod ham, der imodſatte fig alle hans Skridt og 
bevægede ham til at forlange fin Afſteed. Catharina 
2den tilbød ham velen Plads ved Atademiet i Petersburg 
og Tilladelſe felv at beftemme fin Gage, men han begav 
fig den 13de Juni 1765 faa Tilbagereiſen og” landede den 
8de Juli paa Ruͤgen. Han opholdt fig derpaa i Altona , 
hvorfra dog Muͤnchhauſen føgte af faae ham til Goͤttingen, 
men, da han forlangte 1000 Daler i Gage, blev der intet 
af. I Auguſt 1766 blev han faldet” til Director ved det 
forenede berlinſte og coͤllnſte Gymnaſium med Gæde og 
Stemme + Overconſiſtorium. Her endte han fit virk—⸗ 
ſomme Liv den 28de Mai 1793 efterat han i 26 Aar havde 
med udmærket Fortjenefte foreftaaet Gymnaſiet. Hang 
vigtigfte Værter ere geographiſte. Hans ſtore Jordbeſtri⸗ 
velſe er det forſte claſſiſte Vært af dette Slags, og blev, mes . 
dens Forfatteren levede, 8 Gange oplagt, 

Buſktmend (hollandſt Bojesmenn) er det almins 
Delige Navn paa hiin vilde Folkeſtamme, der i Sydafri— 
kas ørkener beboer et uhyre Rum fra Øften mod Veſten, 
beftryger Nerdſiden af Golonierne paa Cap og taber fig 
mod N. i Regioner,” fom endnu ingen Européer har bes 
traadt. Den forrige hollandſte Gouperneur Fansfeng 
giver følgende Efterrretninger om dem, Buſtmende— 
ne ere et utæmmet, vildt og hæsligt Foli og over al Fore— 
ftilling forvildet-elendige. Langt fra at udgjøre en Nation 
(eve de ei engang felffabelig ſammen. De fværme om» 
fring i enkelte Familier og forene fig kuni ſtore Maſſer, 
naar de forfvare fig eller fÉulle gjøre et røverfÉ Angreb. De 
dyrke ei Jorden og have ikke et eneſte tamt Huusdyr uden 
Hunden, Deres fædvanlige Næring er Græshopper og i 
Mangel af dem deres Excrementer. De taale Hunger me— 
get længe, men holde fig defto rigeligere ”fÉadesløfe, naar 
det lykkes dem at nedlæggeet Stykke Vildt eller ſtjele em 
Ore eller et Faar. Hytter og Huusgeraad have de egents 
Lig ſſet ikke. Den brændende Himmel er deres Telt og den 
hede Sand deres Seng. Deres Vadben beftaaer af fmaae 
Buer og forgiftede Pile, ſom de med. beundringsværdig 
Færdighed kunne ſtyde meget langt, Deres Sprog er færs 

— 
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heles fattigt. De ere i det Hele ſmaage, deres Hud er 
morkeguul, og deres Haar, fom ligner Uld, er ſammenvik— 
let iſmage Pidfke. 

Buͤſſte (italienſt il busto, ſandſynlig af det latinſke 
bustum) er eet ved Billebhuggerens Kunſt fremſtillet men— 
neſkeligt Hoved med en Deel af Overkroppen, hvilende paa 
en Bafis: De forfærdiges af famme Maſſe og paa ſamme 
Maade fom Statuer, Buͤſterne ere forſtjellige ſaavel med 
Henfyn til den ſtorre eller mindre Deel af Overlivet, der 
føles til, fom til Formen af Bafis. Der gives førft faadana 
ne, hvor der ved Hovedet kun findes et Stykke af Halfen 
til ſammes Fordybning og den øvre Deel af Skuldrene; 
2.Hoveder med den øvre Deel af Bryftet til under Hjerte— 
gruben. (De egentlige Biifter) og 3. Hoveder med Overde— 
len af Kroppen til Navlen, ja til Hofterne. Formen af 
Baſis er enten rund eller fiirkantet. Mellem Bafis og 
Buͤſten findes undertiden en Søile, undertiden en lang 
Stamme og da falder man Figuren en Herme; men oftere 
fibder Figuren paa en ſtjoldformig Flade, i hvilet Tilfel— 
de Buͤſten er udarbeidet i Relief. Ale diſſe Forſtjellighe— 
der ere antiquariſt af Vigtighed. J aſthetiſt Henfigt 
maae man ſtjelne mellem Portraiter, idealiſerede Portrai— 
ter og idealſte Hoveder. Diſſe ſidſte tilhøre aldeles 
den ffjønne Kunſt; dertil høre Buͤſter af Guder og Heroer, 
fom ere Archæologerne meget vigtige. Viſt nok mage man 
udlede Buͤſternes Oprindelſe fra Hermerne; dog finder 
man-de egenflige Buͤſter blandt Grakerne førft i Alexan—⸗ 
ders og hos Romerne førft i Cæfars Tid i Brug. Denne 
Brug havde fin Grund førft i en Romerne og Græferne fæls 
leds Skik at pryde Hadersſtjolde med Portraiter og derneſt 
i den romerſke Adels Rettighed at opſtille deres Forfedres 
Billeder i deres Forfale. Derved lededes man til den 
hyppige Brug af rundarbeidede Buͤſter af berømte Mænd, 
og brugte dem ogſaa formedelft ben mindre Beboftning t 
Fremftillelfen af Guderne. — Bi eie en ftor Mængde Blis 
fter fra Oldtiden; dog er den ſtorſte Deel fra Rom og Ita⸗ 
lien. De flefte ere af Marmor, Vigtige vare Bronzer— 
ne, fom man fandt i Herculanum. De fjeldnefte ere af 
Edelſtene og ædle Metaller, 

Buſtrophedon er en Skrivemaade fra den 
hoieſte Oldtid, der findes paa Mynter og i Inſcriptioner. 
Linierne løbe ei i den ſamme Retning fra Venftre til Hoire 
eller fra Hoire til Venſtre; men den førfte Linie begyndte 
fra Venftre og gif til Højre, den anden Linie gik i den mods 
fatte Retning fra Hoire til Venſtre, den tredie igjen fræ 
Venſtre til Hoire ꝛc. Man kaldte ben Buſtrophedon, for⸗ 

J 
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di de ſaaledes revne Linier fulgte paa hverandre ſom Fu— 
rerne af en med Oxer pløiet Ager, 

Bute (Tohn Stuart Greve af) var født i Skotland 
i Begyndelfen af det 18de Aarhundred. Hans Forfæbre 
vare fra 1703 Pairer af Riget og rofte fig af Slægtikab med 
Skotlands gamle Konger. J fin Ungdom ſyntes Bute at 
overgive fig til Adfpredelfer og lidet tilbøielig til at befat— 
te fig med Politiken; dog blev han 1737, efter en ſtotſtk 
Pairs Død, valgt i hang Sted i Parlamentet ; her beftred 
han uafladelig og ofte med liden Grund Miniſtrenes Fors 
holdsregler, anbefalebe fig derved paa ingen Maade Re— 
gjeringen og blev ei valgt igjen 1741, da et nyt Parlament 
ſammenkaldtes. Fornærmet over denne Tilſideſcettelſe bes 
gav Bute fig til fine Godſer, levede der i huuslig Rolige 
hed, da Prætendentens Landgang bevægede ham til at gade 

til London dg tilbyde Regjeringen fin Tjeneſte. Uagtet 
denne Iver vilde han neppe hævet fig betydeligt, havde ei 
Prindſen af Wales blevet opmærffom paa ham ved en Fores 
ſtilling af Rowes ſtjonne Bodferdige, der blev givet hosHer— 
tuginden af Queensbury og hvori han ſpillede Lotharios 
Rolle, der ſaaledes behagede Prindfen at han indbød ham 
til Hoffet. Efter Thronarvingens Død fatte hans Ente 
ikke defto mindre al fin Fortrolighed til Bute, lod ham an— 
fætte fom Kammerherre hos fin Gøn og overdrog ham den 
formodentlige Throönarvings Opdragelfe. Bute tabte al» 
drig fin Cleve af Piet og havde hos Prindſeſſen af Wales 
en ſaadan Overvægt over Prindfené egentlige Opdragere 
Grev Hercourt og Biffoppen af Norwich, at de nedlagde 
deres Poſt meb den Erklæring, at de ei faae fig iftand til 
at opfylde deres Pligt, da Prindſen modtog Grundfætnin= 
ger, der ftrede imod Conftitutionen, af andre Perfoner , 
ſom omgave ham. Lord Waldegrave og Biſtoppen 
af Lincoln, ſom traadbei deres Sted, førte forgjeves fam». 
me Klage. Georg 2den døde den 25de Oct. 1760 og to Dage 
derpaa blev Bute Medlem af Geheimeraadet og faa Daz 
ge ſenere Opſynsmand over Parken i Richmond. Uagtet 
Kongen i fin Tale ved Pariamentets Aabning yttrede 
Grundfætninger af den renefte Patriotisme og lovede et at 
foretage nogle nye Indretninger, mærkede man dog fnart 
forberedende Skridt til et nyt Minifterium, hvorom Bute 
alerede uden Tilbageholdenhed talte til fine Venner. J 
Marts 1761 oploſtes Parlamentet. Fo Dage derpaa 
traadde Bute ſom Statsſekreteer i Lord Holderneß's Sted 
99 udnævntetil fin Underſekreteer Charles Jenkinſon, fis 
den Lord Hawkesbury og Greve af Liverpool. Skatkam— 
merkantsleren Legge fi fin Afſteed, fordi han trods Prinds 
fens af Wales's (den nuværente Konges) Opfordringer 
havde vægret fig ved at aftræde fin Plads til Lord Bute. 



606 

Mitt ſtod imidlertid endnu i Spidſen for de udenlandſke 
Sager. Underrettet om Frankerigs Forbindelfe med Spas 
nien imod Engelland, trængte denne klartſeende Minifter 
paaen øiebliflig Krigserklering imod det uforberedte Spa-— 
nien og tog ſin Afſteed 1761, da han faae fin Indflydelſe 
tilintetgjort i det nye Conſeil. Denne Omftændighed vaks 
fe Opfigt i Nationen, hvis Yndling Pitt var; og, da Kon 
gen ifølge en gammel Skik ved Valget af den førfte Lord 
Mayor i hans Regjering, begav fig til Raadhufet, gjenlød 
Luften af den Jubel, hvormed- Foltet hilfede Pitt, mes 
dens man neppe bemærkede Kongen og overøfte hans Ynde 
Ling med de groveſte Fornermelſer. Pitts Mistanke blev 
ſnart befræftet,'og Krigen endelig erklæret 1762 under mes 
get ugunſtigere Omſtendigheder. Siden Pitts Afgang 
ftod Bute med fin Konges uindffrænfete Fortrolighed i 
Spidſen af Staten. Han fortrængte den i Dufet Braun— 
ſchweigs Tjenefte gammelblevne Hertug af Newkaſtle, der 

. Fom førfte Skatkammer Lord endnu var tilbage af det gam= 
leMiniſterium, erholdt felv denne vigtige Poft og tilligeHo— 
febaandsordenens Bute arbejdede nu alvorlig paa at ſflut— 
te Fred, medens et Partie dannede fig imod ham, der loves 
de fig ftørre Fordele af Krigens Fortſattelſe; han flurtes 
de den deguagtet til Fontainebleau, Uagtet de Fordele, 
England vandt, anfaaes det dog for en Skam at man 
overlod Kongen af Preuſſen til fin Sfjebne, Bute maatte 
høre ve meeſt levende Bebreidelſer, fom han dog paatog fig 
at befvare med en kraftig Tale i Overhufet, hvori han yt⸗ 
trede det ØnfÉe, at man engang vilde fætte paa hans Grav: 
ſtrift: „at han havde raadet til denne Fred, fom hans Cole 
leger for nærværende Tid nægtede al Fortjeneſte.“ Det 
Iytledes ham og i det Hele af vinde be! andres Mening for 
fig, og Alt ſyntes at'love Minifternes Magt en lang Varig— 
hed. Zilhængerne af Whigpartiet havde han ajort mis—⸗ 
tænkte for Kongen og udelukket fra Adminiſtrationen, 
derimod begunftigede han Torypartiet og felv de forrige 
Facobiter, og omgav ſaaledes Kongen med Perfoner , hvis 
Grundfætninger ftemmede overeens med hans og ifær med 
hang ſtotſte Landsmends. Nationen knurrede, utallige 
Flyveſtrifter angrebe med Forbittrelſe Miniſteren, ſom 
med al fin Moie fun langſomt kunde erhverve Publikums 
Fortrolighed, da nye Aarſager bragte Utilfredsheden til 
det Hoieſte. For at kunne betale Gjelden fra Krigen, uns 
derhandledes et nyt Laan, hvis Renter Minifteren vilde 

: dætferved en Skat paa Frugtviin. Hvormeget Oppoſitio—⸗ 
nen modfatte fig gif Forſlaget igiennem i begge Huſe. 
Staden London indfom høg Kongen med en Foreftilling om 
af næate den Befræftelfe; dog gik Billen igjennem. In—⸗ 
gen tvivlede nu paa Butes ubegræntfede Indflydelfe, da 
man mod Forventning erfarede, at han havde nedlagt fit 

z 
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Embede ſom Minifter, Tilfreds, fom han ſagde, med at ha⸗ 
ve givet Verden Fred, opfyldt fine Pligter og dannet et 
Minifterium, fom ei mere behøvede hans Hjelp, vilde han 
fom Privatmand vife at Hoihed og Storhed ei havde nos 
get Tillokkende forham. Hans Fiender faae i dette Skridt 
en Tilftaaelfe af hang Uduelighed og Modleshed. 
Hans Venner vare fun fvagt iftand til at førfvare 
ham. George Grenville fulgte ham i Miniftes 
riet. Bute blev bog endnu ſtedſe anfeet for Sjelen i de 
fongelige Beflutninger. Han holdtes for Ophabsmand 
til den berygtede Stempelact, ſom kaſtede den førfte Tve⸗ 
dragtsbrand mellem Storbrittanien og de amerikanſke Eo⸗ 
lonier, Bifter det, at hans Venner talte med Iver mod 
at tage den tilbage, De Miniſtre fom ci handlede overeens⸗ 
ftemmende med Butes Synsmaade, fik deres Afſteedz hane 
Tilhængere, ſom kaldte fig Kongens Venner, dannede ef 
mægtigt Partie. Man betegnede dem med det gamle 
Navn Cabal og anklagede bem fom Ophavemand til alt 
bet Onde, ber ſteede. 1766 havde Bure i Pairernes Kame 
mer erflæret, at han havde gandſte trukket fig tilbage fra 
de offentlige Anliggender og ei mere fade Kongen; bog fore 
wodede man, at han endnu havde Indflydelſe. Forſt, da 
Prindſeſſen af Wales døde 1772 ſynes han gandſte at have 
opgivet fin Deeltageiſe i Megjeringsforretningerne. Pus» 
blikums Had lagde fig og han blevſglemt. *— ſidſte Aar 
tilbragte han deels paa fit pregtige Slot i Lutton deels 
paa et andet Landſted. En koſtbar botaniſt Gave, et Bi⸗ 
bliothet af,30000 Bind, prægtige aftronomiffe, phyſikalſte 
og mathematiſte Inſtrumenter ffaffede hans Hand den 
mangfoldigſte Beffjeftigelfe. Hans Yndlingsſtudium var 
Botanikenz han befad udbredte Kundſtaber i famme og cor⸗ 
refponderede med Europas beromteſte Botaniter, fan 
ſtrev et Verk for Dronningen af Ængelland under Titel: 
Botaniſte Tavler, fom indeholde Storbrittaniens vigtigſte 
Planteflægter 2c. 9 Bind, 4to. fom i Pragt overgit alle i 
denne Videnſtab udfomne Verker. Men fun i denne Hen—⸗ 
feende er den mærkværdig. Bute døde den rode Marts 
1792, uden at hans Dod gjorde den mindſte Opſigt blandt 
Publikum. Han beſadei de Talenter eller den Duelighed, 
ſom ere nødvendige for Statsmanden, og vakte ved falffe 
Forholdsregler Utilfredshed og Tvedragt blandt Nationen. 
Som Privatmand var han blid, menneſtekjerlig, velgiøs 
rende og højimodig. Hang mange Kundſtaber gjorde hans 
Underholdning intereffant og livfuld, Kongen var han als 
deles hengiven, 

Butler (Samuel) en berømt engelſt Digter, født 
i Strensham i Grevffabet Worcefter 1612. Efterat han 
havde fuldendt fine Studier i Cambridge, blev han anſat 
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i fit Fedreneland ſom Medhjelper hos en Fredsdommer, 
hvilken tilſtod ham den nødbventige Tid til at beſtjeftige fig 
med Litteraturen, Han traadde derpaa i Tjeneſte hos 
Grevinden af Kent, ſom havde flere Lærde om fig, blandt 
dem Selden, der opmuntrede den unge Butler i fine litte— 
raire Arbeider. Han gjorde Bekjendtſktab med Sir & a-z 
muel Luke,ten ved Fodſel og Formue udmærket Mand 
øgen ivrig Puritaner, der ſiden tog Cromwells Partie: 
dengang fattede Butler Ideen til fin Hudibras, ſom grun— 
dede hans Rygte og fandt overordentligt Bifald. Man 
figer, at Forfatteren har villet ffildre fig feld under Hudi— 
brag, Henſigten af Digtet er at gjøre Religionspartier— 
nes vilde Fanatismus latterlig. Heltene ere to groteſte 
Garicaturer, Ridder Hudibras og hans Staldmefter Ralph, 
barokke Efterligninger af Don Quixote og San— 
cho Panſa. Digtet har tabt en ſtor Deel af. fin In— 
tereffe formedelft vort Ubekjendtſtab med Begivenhederne, 
hvortil deri ſigtes: en Englender maa naturlig finde langt 
mere Smag i detend en Fremmed, da det. er aldeles na— 
tionalt, Omendſtjendt Butler levede ved Hoffet og hav= 
de mange anſeete Geftyttere og Venner kjender man dog 
Fun lidet til hans Levnetsomſtendigheder. Uagtet han 
ægtede en temmelig rig Kone, lader det dog fom han døde 
i Fattigdom. Carlaven yndede ham og vifte ham nogen 
Godhed, alligevel maatte han formedelſt trykkende 
Nød i fine fidfte Dage tage fin Tilflugt til nogle Venner, 
Han døde 1680, og 60 Aar efter opreifte man ham ef Minde 
i Weftminfterabbedie, I hans fidfte Værter fornemmelig 
hans Hudibras ved Hoffet, fom ſtulde udgjøre 
den 4de Deel af Hudibras, findes mange Spoer af Bitter— 
hed imod Hoffet; fandfynlig en Følge af den ubetydelige 
Underſtottelſe, han erholdt, 

Byggemaade (Stiili Bygningskunſten) kalder 
man den eiendomlige Smag i af ordne og forſtjonne ſaavel 
de indvendige fom udvendige Dele af en Bygning. Denne 

Smag har været meget forſtjellig hos de forſtjellige Natio— 
ner. Den gyptiſte Byggemaade vifer en 
overordentlig Faſthed og Styrke, men tillige Raabed. 
Zen græfke er ſtjen, regelmæfjig eg ſmagfuld; den de— 
[er fig i tre Hovedgrene: den dori fÉe (udmærtet ved 
ædel Simpelhed og ophølet Storhed) den jJoniſke og 
corinthifie (udmærket vedal den Pragt, ſom greſt 
Bygningskunſt kunde modtage), Den romerſke 
Byggemaade, ſom nedſtammer fra den græffe, af— 
viger dog ofte fra ſamme ved alt for megen Pragt. Seue— 
ve herffede tilligemed den gothiffeStiil, den 
arvrabifke, der var dannet efter den græffe og den 
mauriſke, fom havde efterlignet Ruinerne af de ro— 
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merfe Bygninger f Spanien, Uagtet dennn ſidſte har ads 
ſtillige Ufüldkommenheder, kunne Kjendere dog ei betragte 
Levningerne af de mauriffe Bygninger i Granada, Sevilla 
og Cordova uden Beundring. Den arabiffe udmærker fig 
fornemmelig ved Pragt. Den gofhiffe (egentlig den nygo— 
thiffe, thi den gammelgothiffe, ſom rimeligviis Éom i 
Brug under den øftgothiffe KungeTheoddrich, var 
plump) vifer en beundringsværdig Storhed og pragt, der 
tillige er forenet med den omhyggeligſte, fun af Ukyndige 
med Urette dadlet Detail. Forſt i de nyere Tider far man 
begyndt at fætte den rette Priis paa dens ſtore Meftervær: 
fer, ſom Muͤnſter i Strasburg, Domkirken i Coͤln. Den 
italienſte Byggemaade, fom er dannet efter 
romerſte Monſtre, fornemmelig af den. fildigere Tid, fores 
ner Sterhed og Pragt med Simpelhed; Fun er der unders 
tiden nogen Forfømmelighed ved den. Efter benne har 
denengelffe dannet fia, i hvilken man bog finder 
mere græjft Nøiagtighed. Den franffe er let, flygs 
tig og behagelig. De Tydſtes Byggemaade var forhen 
gothiſt og nærmede fig ofte den gammelgothiſte ligeſaame— 
get fom den nygothifte, hvilken fidfte de have faaet fra 
Frankerig. JIde nyere Tider have de fnart taget den ita— 
lienſte fnart den FranfÉe til Mønfter efter deres &mag, ſom 
have ladet bygge, De Bygmeftre, vi ſtylde ben Smag, der 
nu herfferfi Bygningskunſten, ere Italienerne Palladio 
Vincent, Scamozzi, Serlio, Jacob Ba— 
ro z zio (bekjendt under Navnet Vignola), hvilfe igjen 
Brunelefchi, Alberti, Bramante og Gio— 
condo i Slutningen af det 15de og Begyndelſen af det 
16de Aarhundred have brudt Banen. (See Bygningstune. 
ſtens Hiftorie). 

Bygningskunſt i Almindelighed (fubjectivt) 
den methodiſt erhvervede Færdighed eller (objectivt) Syſte— 
met for Reglerne at opføre alle Slags Bygninger, til Brug 
og Fornøielfe, ſterk, beqvemt og ſtjont efter Bygherrens 
Onſke. Bygningskunſten deler fig efter de Gjenſtande, 
hvormed den beſtjeftiger ſig, i borgerlig-, Krigs, 
Skib-⸗, Mølle, Band, Broe⸗ og Vei⸗Bog—⸗ 
ningsfunfts indbefatter mun herunder alle diſſe 
Slags, er det Bygningstunft li vidtløftigere Forftand J 
mere indffræntet Betydning forftaaer man derved blot den 
borgerlige Bygningskunſt. — Hvorledes MennefÉet for at 
filtre fig mod Veirliget og vilde Dyr byggede de forſte Hyt— 
ter og fiden da det begyndte at lægge fig efter Agerdyrk— 
ning, opførte varige Boliger og ſtreed fremad til ſtorre 
Beqvemmelighed, vifer Culturhiſtorien. Den lærer os tilli— 
ge, hvorledes Menneſtene ogfaa opforte Templer til Guder— 
nesDyrfelfe, der vare ftørre øg prægtigere end Menneffenes 
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Boliger. Saaledes opkom den ſtjonne Bygningskun 
ſom forſt udvillede fig ved Templer, gik rå Men od 
Fyrſters og andre fornemme Perſoners Boliger og endelig 
ved tiltagende Forfinelfe blev mere-almindelig Nødvens 
dighed for Mange. Saaledes forvandledes de fattige 
Straae og Leerhytter til ſtolte Paladſer, den raa Træftam= 
me til en ffjøn Marmorføile og Klippehuſens naturlige 
Hvælving til et prægtigt Pantheon. Dogbeſtod de tidli⸗ 
gere Perioders Forfrin blot i Storhed, fværere Maſſer og 
ſtorre Koſtbarhed i Bygningsftoffet. Den med Skjonheds— 
følelfe begavede Græter gjorde fnart andre Fordringer. 
Han følte, at Skjonheden beftod i Oelenes rigtige Forhold 
.til hinanden og fornemmelig 1 Søileordenen, Græferne 
bragte det fnart til en reen og ſtjon Profil, hvortil kom 
ſtjont tegnede og udarbeidede Prydelfer med e% ſparſom 
Brug af dem, — Men ei blot det Udvortes blev faget i 
Betragtning: man ſaage ogfaa paa Faſthed og Beqvemmes 
lighed. Bygmefteren maae derfor fee til, at Bygningen 
opfores paa en faft Grund og af gode Materialier, faa den 
faa længe muligt kan trodfe udvortes Paavirkninger; vides 

re maae han førge for, at Beliggenhed; Storrelſe og Inde 

deling fvarer til Bygningens Henſigt. Hvor ei alene det 
Nyttige, men og de” Behagelige tages i Betragtning 
begynder den æfthetiffe Henſigtsmesſighed. Den førfte 
Plan Fan fun være henfigtsmæsfig, ikke fÉjøn i og for fig 
felv, men i'en velordnet Plan ligger Grundlaget til Skjon— 

hed. Bygningskunſten er i og for fig felv ei en ffjøn, men 
en mechaniſt Kunſt. Dog Fan det Behagelige ogfaa het 
forenes med det Nyttige; men Architecten Tan aldrig 
trænge ind i Idealets Regioner, De Kundſtaber, Archi— 

tecten ifær behøver ere Mathematik, Phyſik og Chemie, 

Tegnekunſt og den dertil nødvendige Optik, deels for tilbor— 

lig at behandle Maſſen, deels for at vælge paſſende For— 
mer, Dog bliver han førft eſthetiſt Kunfiner, naar han 

forftaaer ved fine Verker at frembringe de æfthetifte Ind 

tryk, ſom Maſſe og Form ere iftand fil af give, 

Bygningskunſtens Hiſtorie. Byg—⸗ 

ningskunſtens Oprindelſe taber fig i Alderdommens Mor—⸗ 

fe, da en Bolig, ſom beſkyttede mod Veirligt og vilde 

Dyr, hørte til Menneſtets førfte Nodvendigheder. Diſſe 

Boliger var efter Byggernes Tarv Hytter, Huler og Teltes 

Men, da Menneſkene traadde ud af Raahedens Tilſtand, 

forenede fig i Selffab og begyndte af dyrke Jorden fom de 

beboede, tænkte de paa at ſtaffe fig varigere og begvemmere 

Boliger, Man forbandt de entelte Træftammer med hin— 

anden, tilberedede Muurſtene af Leer, torrede dem førft i 

duften, men brændte dem ſiden ved Ild, glattede de Steens 

maſſer, man fandt og føjede dem ſammen, i Forſtningen 

| 
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uden Forbindelſesmiddel. Af den Stolpe, ſom bar Taget 
blev en Soile ꝛc. Særdeles Flid anvendte Menneffet, da 
det fom videre paa de Bygninger, det helligede fine Guder. 
Ligefom dets egne Boliger bleve ftørre og ſmukkere, erholdt 
og Templerne en ftørre Omfang og bleve prydede med Soi⸗ 
legange, Gaarde, Gale ꝛc. — De ældfte, og bekjendte Folk, 
hos hvilke Bygningskunſten erholdt nogen Uddanneiſe, va— 
re Babylonierne, hvis berømtefte Bygninger vare 
Belus's Tempel og Gemiramis's Pallads og hængende Har 
ver; Affyrerne, hvis povedftad Ninive var rig paa 
prægtige Bygningers Phoenicerne, hvis Stæder 
Gidon, Tyrus, Aradus og Sarephta udmærkede fig ved 
Pragt og Rigdom; 3 fe a eliterne, hvig Tempel roz 
fes fom et Under f Bygningsfunften; Syrer og Ph is 
lifter, Dog ere ingen sarchitectoniffe Mindesmerker 
fomne fra noget af diſſe Foli til og, Hos Indierne 
derimod fee vi paa Øen Ejrphanta og Salfette underjore 
diſte i Klipper huggede Templer; hos Perſerne Rui- 
mer af Perepolis; hos Ægyptevrvne Obeliffer , Py⸗ 
ramider, Templer, Paladfer, Gravminder: hos Ctr us 
erne nogle Gravminder og Lebninger af Stadsmure. 
Hiin tidlige Bygningskunſts Characteer var urokkelig Faſt⸗ 
hed, uhyre Storhed og ødflende Pragt, ſom vakte Forbaus 
felfe og Beundring, men ingen fand Velbehag. Græs 
kerne gik førft over fra det Raae og Kjæmpemægsfige til 
det ædle Simple og Dphøiede, Store Meſtre kappedes 
iblandt dem fom én Phidias, Iktinus, Calltis 
crates oo. a., opmuntrede og underftøttede af Perik⸗ 
Teg. Minervaremplet paa Borgen.i Athenen, Propylæers 
ne, Odeum og andre Pragtbygninger opførte. Samme 
Kunſtſands levede op i Peloponnes og Lilleafien. Man 
anvendte den forædlede Kunſt ei blot paa Templer, men 
og paa Theatre, Odeer, Soilegange Torve, Gymnaſier. 
Ved Siden af den doriſte Soile opfom endnu den joniffe og 
corinthiffe. Med den pelovonnefiffe Krig forfaldt Byg— 
ningskunſtens Blomſtren. Den ædle Gimpethed gif over 
til Siirlighed. Denne Characteer har Funften til Alex—⸗ 
anders Tid. Han anlaarte en Mængde Stader, hvoraf 
18 bære hans Navn, Efter Alexanders Zid bragte den 
ftedfe tiltagende Higen efter Prydelſe Kunſten fit Fald fteds 
fe nærmere. I Græfenland felv blev den fun lidet dreven, 
og i Aften under Seleuciderne, i Ægypten under Ptole— 
mæerne udøvedes deh i en ureen Smag. Romerne 
havde i Bygningskunſten Intet at opvife ligt de græffe 
Mefterværfer, hvorvel de tidligt havde anvendt Flid paa 
andre Fag af Bygningskunſten, Vandledninger, Tioaker 2t. 
Capitolet og den capitelinſte Jupiters Tempel håvde etru⸗ 
ſtiſte Bygmeſtre opført, Kort efter er Anden puniſte 

q 
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Krig bleve Romerne bekjendte med Grækerne. Sulla brag⸗ 
te forſt græfi Bygningskunſt til Rom; han, Marius og 
Cæeſar opførte i Rom og andre Stæder ſtore Templer. 
Men forſt under Auguſt hævede Kunſten fig fil den Fuldkom— 
menhed, den da var iſtand tilat nåae. Han, opmuntrede 
de greſke Kunſtnere, der forlode deres Fedreneland øg gik 
til Rom og opførte tildeels af politik mange prægtige Ver— 
fer i Bygningskunſten. Agrippa byggede Templer, Vand⸗ 
ledninger ogTheatre, Privatboliger prydedes med Gøiler og 
Marmor. Ei ntindre prægtige opbyggede man Lyftftæs 
derne, af hvilfe de rige Romere undertiden eiede flere. 
Bet Indre var prydet med Kunſtſager, ſom varegjorde til 
Bytte i Grekenland. QVWæggene overtraf man med tynde 
Marmorplader eller malede vem og inddeelte dem i Feldte, 
i hvis Midte foreſtilledes Gjenftande af Mythologien eler 
Hiftorien og fom rundt om vare forfynede med fiirlige Ind— 
fatninger. Die vare af det Slags, fom vi kalde GrotefÉer. 
Auguſts Efterfølgere forſtjonnede næften alle Staden meer 
eller mindre, byggede de prægtigfte Paladfer og Templer 
og prydede felv de erobrede Provindſer paa denne Maade, 
indtil Conſtantin den ftore flyttede Refidenfen fra Kom til 
Byjanz, da intet videre ſkeedte for Roms Forſtjonnelſe. 
Da Romerne modtoge Bygningskunſten af Græferne var 
den alerede nedfjunten fra fin Fuldtommenhed' og Reen— 
hed. BVelhævete den fig en Fort Tid i Rom, men udartede 
ved Keiſerens ſtedſe tiltagende Pragtlyſt fnart igjen. les 
rede fra Neros Tid tog Lurus Overhaand. Bygningerne 
fik baade udvendig og indvendig overflødige Prydelſer. 
Hadrian, der faa meget mueligt opmuntrede Kunſterne, 
funde dog ikke føre den æble Smag i Bygningskunſten til— 
bage, Iſtedet forat efterligne, vilde man opfinde noget 
Nyt og gjøre det Skjonne endnu fÉjønnere ; men derved 
fiernede man fig ftedje mere fra Maalet. Nu opfom Pos 
fcamenter under Søilerne, mange Basreliefs, fmaae 
Gøiler mellem de ffore 2c. Saaledes ovedes Kunſten fra 
Veſpaſians til Antoninernes Tid. J Provindferne 
var Smagen ſjunken endnu dybere. Efter Antoninerne 
forfaldt Kunften endnu mere, Bel føgte Alexander Seve—⸗ 
rus, Tom Kjender, at ophjelpe den,” men under hans Ef— 
terfølgere naaede den fit fuldkomne Forfald. Bygningers 
ne fra denne Tid eve enten overlæffede med ſmaalige Prydel— 
fer (Øm i Palmyra eller degrændfe til det Raae fom de af 
Gonftantin i Rom opførte. Under de følgende Regentexe 
arbeidedes fun lidet paa Stadernes Forſtjennelſe formedelſt 
de beſtandige Uroligheder af Gother, Hunner og andre bar— 
bariſkte Folk. Juſtinian byggede igjen meget, Hang fors 
trintigſte Verk var Sophiekirken i Conſtantinopel. Byg— 
ningskunſtens gamle, ffjønne Værter ſank ved Barbarer⸗ 
nes Indſald for det mefte i Ruiner Theodoriche 



613 

Oſtgothernes Konge, en Ven af Kunfterne, vifte ſig om-= 
hyggelig for de gamle Bygningers Vedligeholdelſe og lod 
mange nye opføre. Under ham opkom den gammelgothi— 
je Bygningskunſt (fee Gother).  Longobarderne, fom 
faldt ind i Italien, vifte ingen Agtelſe for Antiquiteterne. 

Hvad de byggede var fmagløft og feilfuldt, De andre eu— 
ropæiffe Stater, fom vare blevne forfinehe ved den romer— 
fie Cultur, Gallien, Spanien og Brittanien, lede vel ved 
de ſtore Folkevondringer, men ſnart antoge Seierherrerne 
de Overvundnes Sæder, hvorved Culturen igjen tog til, 3 
andre Lande, hvorhen Romerneſei vare komne, gjorde den 
Fun langſomme Fremſktridt. Normannerne, fom havde 
nedfat fig i Sicilien, byggede Cathedralfirten i Meffina, 
en ftor men ſmaglos Bygning paa Grundvolden af et gam— 
melt Tempel, paa hviltet man efter de i forſtjellige Aar— 
hundreder dermed foretagne Forandringer, fan fee Kun— 
ftens Synken og Stigen. — Vandaler, Alaner, Svever 
og Veſtgother vare trengte ind i Spanien og. Portugal ; 
Araber og Maurer fordreve dem og forſtyrrede det gotbiffe 
Rige. Diſſe vare nu næften alene i Befiddelfe af Kunfter 
og Videnſkaber. Saraceniſke Bygmeſtre fremtraadte i 
Grekenland, Italien, Sicilien og andre Lande; med dem 
forbandt fig efter nogen Tids Forløb mange cøriftne ifær 
græffe Mefire og fliftedeet Laug, fom holdt deres Kunſt og 
ſammes Regler hemmelige og kjendte hverandre paa viſſe 
Tegn. 3 denne Periode ere tre forſtjellige Bygnikgsmaas 
der herſtende: den arabifte, der tildeels dannedes ef- 
ter græffe Mønftre, den maurifte, fom efterlignede 
de romerſtke Bygninger i Spanien og dennygothiſke, 
ſom fremkom af den gammelgothiſke. De to 
førfte Byggemaader afvege fun lidet fra hinandens den 
mauriſte ſtjelner fig ved fine Buer i Hefteffoeform fra den 
arabiffe. Den gothiffe er meget forſtjellig fra diſſe. 
Swinburne angiver følgende Kjendemærfer: ,,de-gothiffe . 
Buer gaae op i en Spids, de arabiffe ere cirkelformede de 
gothiſte Kirker have fpidfe og lige Taarne; Moſcheerne 
ende fig i en Kugle, have hift og her ranke Minareer, ſom 
oventil have en Kugle eller en Knap; de arabiffe Mure 
ere prydede med Moſaik, hvilket man ei finder i nogen go⸗ 
thiſt Kirke. De gothifjte Søjler ftaae ofte fammen i Grupz 
per og ere ligefom vorede i hinanden, hvorover er anbragt 
et lavt Bielkeverk, paa hvilket Buer hæve fig eller Buerne 
ftaae umiddelbar paa Soilernes Capitaͤler. De arabiſte 
og mauriffe Soiler ftaae enkelte, og, om og nogle ere ans 
bragte ved Siden af hinanden før at bære en fvær Deel af 
Bygningen, faa berøre de dog aldrig hverandre; men 
Buerne unberftøttes af en ftæri og tyk Underbue. Ere 4 
Soiler forenede med hverandre, faa — ved en lille 

42 — 
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ſtirkantet Muur neden til mellem Soilerne. De gothiſk⸗ 
chriſtelige Kirker ere sverordentlig let byggede og have ſto— 
re Binduer ofte med malede Ruder, J de arabiffe Mos 
fcheer er Loftet lavt, Binduerne ligeledes, og desuden ofte 
bedekket med meget Billedhuggeraärbeide.  Dørrene'i de 
gothiſte Kirker ligge dybt og Sidemurene ere prydede med 
Statuer, Søiler, Nifcher og andre Siiraterz Mofcheers 
nes Dorre ere flade og fom vi nu bygge bem. Den mauri— 
ſte Bygningskunſt vifer fig i fin hele Herlighed ved det gam— 
le Palads af de muhamedanſte Monarker i Granada, 
hvilket kaldes det røde Huus og ligner mere ef Trylleſlot 
end et Menneſkeverk. Dengang var Kunſternes bedfte 
Skole i' Conſtantinopelz herfra udgik Kunſtnere til alle 
Verdens Egne, Paverne ffal have fendt hele Selſtaber 
til Norden for igjen at opbygge de forfaldne Kirker. Den 
arabiffe Bygningskunſts Characteer var Galanterie og 
Pragt. Rige Siirater og fethed i de enkelte Dele gjør den 
behagelig for Piet. Den nygothiffe Bygningskunſt, ſom 
opfom derved at de græjfe Bygmeftre føgte at ſtjule det 
Plumpe og Tunge i den gammelgothiſke ved et Anftrøg af 
Lethed, vekker Phantaſien ved fine rigt prydede Hvælvins 
ger, fine ftore Perſpectiver og fit hellige, ved malede Vin— 
Duer tildeels frembragte Mørke, og behager Kjenderen 
uagtet den fuldkomne Forffjellighed fra den græffe Byg⸗— 
ningskunſt. Den beholdt af den gammelgothiffe Bygas 
ningsmaade de høie, driſtige Hvelbinger, de fafte og ſter— 

fe Mure, man mefÉerede dem ved alleflags Snirkler, Bloms 
ſter, Nifcher og &maataarne, faa de fyntes lette og fvage. 
Siden gif man videre, gjennembrød de høie uhyre Taar— 
ne, faa Trapperne ſyntes at fvæve i Luften, gav Vindu— 
erne en overordentlig Storhed og prydede Bygningen felv 
med Statuer og Figurer. Denne Stiil, hvori alle Kir— 

tor, Kloftre og Abbedier byggedes, opkom i Spanien og 
udbredede fig over Frankerig, England og Tydſtland. 
Alle diſſe Lande have beundringsværdige Mindesmærker af 

den gnthiffe Bygningskunſt. De Tydfie vare indtil Carl 
den ftores Tid blevne ubefjendte med Bygningskunſten. 
Han befordrede ogfaa i denne Henſeende fit. Folks Cultur; 
han byggede i Aachen, Angelheim og andre Stader ſtore 
Bygninger og prægtige Slotte, hvortil han lod bringe det 
hidtili Tydſtland ubekjendte Marmor fra Italien. Men 
trods denne ſtere Keiſers Beftræbelfer funde Bygnings— 
kunſten førft EFomme frem under Henrik iſte. Under ham 
bleve Stæberne flørre og rigere; man omgav dem med 
Mure, byggede Kirker og andre offentlige Bygninger af 
teen og prydede Kirkerne med Kunfiværfer og koſtbare 

Kar. Denne Tids Byggemaade var gothiſt og nærmer 

fig den gammelgothiſke ligefaa meget fom den nye, fom 

de mærfværdige Levninger af en Kirke i Memleben ved Un⸗ 



615 

ſtrut beviſe. Tydſkerne erholdt den nygothiffe Bygs 
ningsfunft fra Frankerig. Biffop Werner af Stras— 
Lurg lod 1015 lægge Grunden til det berømte Munfter , 
fom 1275 blev færdigt indtil Taarnet. Dette begyndte 
derpaa 1276 CErwinvon Steinbach og Johan 
Goltz fuldførte det 1438. Foruden denne ere endnu te 
andre Kirfer fra denne Periode mærkværdige: Stephans— 
kirken i Wien, begyndt 1140 af Henrik 1fte og fuldendt 
13600f Rudolph 4de og Cebaldusfirfen i Rirnberg. 
Italien havde endnu ikke antaget den nygothiffe Bugges 
maade, førft lidt efter lidt løsrev man fig fra dem under 
Theodorich herſtende Smag. Mod Slutnigen af det 1ite 
Aarhundred blev Marcuskirkeni Venedig opført af en Byg⸗ 
mefter fra Conſtantinopelz ben berømte graffe Bygmefter 
Busgretto da Dalichio begyndte 1074 paa Cas 
thedralkirken i Piſaz lignende fiore Vorker bleve foretags 
ne | Bologna, Ferrara, Modena, Rom og Florents. 
Blandt den Tids Bygmeſtre var Jacob, en Tyodſter, ſom 
Italienerne falde Capo, fortrinlig berømt. Han byggede 
Franciffanerflofteret i KFlorents og bans Søn eller Diſcipel 
Arnolfo ſammeſtedé det hellige Kerſes Kirke ng gjorde 
Tegningen fil Kirfen St. Maria de Fiori. Fra Kirker og 
Abbedier gif den nygothiſte Bygningsmaade over paa andre 
Bygninger fom Slotte, Paladſer, Broer og Stadsporte. 
J Mailand byggedes 16 nye Porte af Marmor og mange 
Paladſer, i Padua 3 Broerog 7 nye Paladfer, i Genua 
to luftede Havne og en prægtig Vandledning og Staden 
Aſti opførtes 1280 næften fra Grunden. Bygningskun—⸗ 
ſten hævede fig ftedfe meer i Italien, ifær i det 14de Aars 
hundred. Galeazzo Viſconti fuldførte den ſtore 
Broe i Pavia og byggede et Pallads, der dengang ei havde 
fin Lige. Poa famme Tid opførtes ben ſtienne Domkirke 
i Mailand, Markgreverne af Eſte byggede i Ferrara, og 
Albert det prægtige Pallads i Belfiore; i Bononien bes 
gyndte man paa ben hellige Petronius's ſtore Kirke og + 
Florents paa Demkirkens berømte Taarn, Fordeelagtigſt 
udmærfede fig det 15de Aarhundrede. Hertugerne af Ferra— 
ra, Borfo og Herkules af Eſte opmuntrede Bygmeſtrene til 
virkſom Jver, Hertug Frants forffjønnede Mailand 
med det hertugelige Pallads, Caſtellet Porta di Øjova, 
Hofpitalet og andre ſtore Bygninger; Lutvig Sfor 
za opforte Univerfitetsbygningen i Pavia og Lazare— 
tet i Mailand. Paverne prydede Rom og Lorents af Mes 
dicis Florents med herlige Bygninger. Deres Crempel 
fulgte flere Smaaefyrfter og Herrer, Diſſe Opmuntringer 
vakte igjen den gode Emag; man vendte tilbage til Old— 
tidens Mindesmærker og ſtuderede idem' de ſtjenne For—⸗ 
mer og rigtige Forhold. | De berømtefte Bygmeſtre fra 
denne Zid vare Filippo Brunelleſchi, der ep» 
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førte Kuppelen paa Domkirken i Florents, Kirken S. Spi- 
rito ogPaladſet Pitti,desuderi mangeBygningeri Mailand, 
Piſa, Peſaro og Mantua; Baptiſta Alberti, dertilli— 
ge ſtrev over Bygningskunſten; Bramante, der be— 
gyndte Peterskirkens Bygning. Diſſe Mænd ſom havde 
brudt Banen, fulgte andre, der ftræbte videre i deres 
Aand, en Palladio, VintentScamo;jzi, 
Serlio, Jacob Barozzio, bekjendt under Nav- > 
net Vignola. De have grundet den endnu i Byg⸗ 
ningstunften herffende Smag. At de imidlertid ſtuderede 
deres Kunſt i Alderdommens Værker, fom alerede havde 
fjernet fig meget fra deres forſte Reenhed og ophsiede 
Storhed, vife de mange Giiraterved Bygningerne, ſom 
Perikles's Tidsalder et kjendte. Saaledes begyndte i Itas 
lien en nye Periode i Bygningskunſten. Italienſke Meſt—⸗ 
re og unge Kunſtnere, ſom fendtes fra Udlandet bragte 
denne Smag hiem, der lidt ”efter lidt traadde iſte— 
det for den gothiſte. J forffielige af Europas Lande er= 
farede nu Byganingskunſten forſtjellig Skjebne; den ſteeg 
og faldt i forſtſellige Perioder; dog yttrer fig i den nyere 
Tid overalf en roesverdig Stræben efter åt bringe Kuns 
ſten Fuldkommenheden nærmere, ſtjondt man ei tør paaa 
ſtaage at det allevegne er lykkets. 

Byng (Georg), Lord Vifcount Torrington, Ads 
miral af Storbrittanien, født 1663, gif 15 Aar gammel 
til den fongelige Flaade og udmærkede fig fnart prifeligt. 
Ci allene i den fpanfÉe Succeſionskrig gjorde han de Allie— 
rede ftore Tjenefter f. Er. ved Erobringen af Flaaden i 
Havnen ved Vigos, ved Gibraltars Erobring, men han vi- 
fte fig ogfaa færdeles virkſom, ved at tilintetgjøre det An> 
greb, hvormed Carl den 12te truede Engelland og ftandfe 
Gardinal Alberonis Foretagender modNeapel og Si— 
cilien. Han havde overhovedet mange Fortjenefter af dem 
engeljffe Semagt. Han bevirkede at Matrosftanden er— 
holdt Opmuntringer og Enkerne af de i Krigen faldne Søes 
officerer Underftøttelfe og døde i London den 28de Fan, 
1733. — Hans Gøn John Byng, Admiral af det hvis 
de Flag, født 1705, blev ſtudt den 14de Marts 1757 fordi 
man beffyldte ham for at være Sfyld i Tabet af Minorka, 
fom de Franſke toge 1756. Han var udfendt med en Flaa— 
de af 13 Linieſtibe og 5 Fregatter for at befrie Øen eller 
bog bidrage dertil, leverede den et Linieſkib ſpagere fran— 
ſte Flaade en uafgjørende Træfning, af hvilken han trak 
fig tilbage. med Tilfidefættelfe af den erholdte Befaling. 
Herfor blev-han ftillet for en Krigsret, og) uagtet han oien— 
fynlig godtgjorde, at han ei funde handle anderledes, 
dømt til Døde, — 
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By ron, engelf Commodore, født 1723, lindſtibe-⸗ 
de fig fen Alder af 17 Aar paa et af Lord Anſons Skibe, 
ſom var beftemt til at gjøreen Reiſe omkring Verden, men 

leed Skibbrud i det magellanſte Stræde. Byron blev 
med nogle af fine Kammerater ført til Chili og blev der til 
1744, da han gik ombord. paa et Skib fra St. Malo og 
fom tilbage til Europa 1745... J Aaret 1758 commandere⸗ 
de han fre Linieſtibe og udmærkede fig i Krigen mod Franz 
kerig. Georgeden 3die, fom vilde lade underføge det 
atlantifte Orean mellem Cap og Sydſpidſen af Amerika, 
gav Byron Unføtfelen over en Fregat, hvormed denne i 
Juni 1764 affeilede fra Duͤnerne tilligemed en anden Fre— 
gat, der anførtes af Capitain Monat. Begge Skibe ber 
føgte Madera, det grønne Forbjergs Øer og ſeilede der— 
fra ind i Rio Janeiro lige overfor Graden af ſamme Navn. 
Han befeilede derpaa den. fydlige Deel af bet atlantiſte O⸗ 
cean, og, efter at han forgjeves havde opſogt Pepysøerne, 
løb han ind i Havnen Famine i det magellanſte Stræde for 
at indtage Vand og Brænde, Derpaa veføgte han Falk⸗— 
Landsøerne, giennemſeilede Øtrædet og fortfatte fin Reiſe 
til Sydhavet, Her mødte han Bougainville, fom var bes 
ſtjeftiget med at anlægge en Cotonie paa Falflanbsøerne, 
Da Byron var kommen ud.af det magellanſte Sfræde, rets 
fede han fit Løb nordlig mod Øen Maſafuera; tog ders 
paa Veien veftlig og pafferede nordlig det farlige Archipe— 
Lagus, hvor han opdagede Øerne Disappointment og King 
George, ved at fetle videre mod Nordoft opdagede han the 

"island of danger ogvf Byron (Farené og Byrons He) feis 
lede forbi Carolinerne og ind i det chineſiſte Hav, Der— 

| paa vendte han fig fydligt, kom igjennem Stredet Banca 
| til Batavia, hvorfra han afſeilede ved Enden af Aaret 
1 2765 og fom i Mai 1766 tilbage til England. Skjondt 
| Byrons Reife ei var meget rig paa Opdagelfer, fortjener 
den dog en hæderfuld Plads blandt Reiferne om- Kloden. 

"Han var den forſte af hine berømte Verdensomfeilere (By— 
| ron, Wallis, Carteret og Cook), fom ved deres Foretagen= 
der ei blot havde en merkantilſt, men tillige en videnſtab— 
| lig Henſigt. » 

Bysfus, det famme ſom Goffvpium og Xylon, 
den Bomuld, fom alerede i Herodots Tid kom fra Indien, 

| men endnu tibligere fra Ægypten. Urigtig holdt man 
Bpyſſus for et Slags fiint Lærred. De af Byffus forfær- 
| færdigede fine Tøier hedde iſer Sindoner. Forſter udles 
| der Ordet Byffus af det Coptiſte. 

| Byzantiner. — Det byzantinſte eller øfiromers 
"fe Rige, fom indbefattede et Stykke af det veftlige Wien 
[indtil Euphrat, Ægypten og det ſydoſtlige Europa fra - 
! 

| 
| 
| 
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Stredet ved Conſtantinopel til Donau og det adriatiſke 
Dav, opkom, da Theodoſius den ftore 395 
deelte bet romerſte Rige mellem fine fo Sønner, Arcadius 
va Honorius. — Arcadius, den ældfte, fik det øftlige 
romerſke Rige og i fin Mindreaarighed Rufinus til 
Formynder og Miniſter. Denne og Stilico, Hono rius“s 
Formynder, ſogte at ſtyrte hverandre. Gotherne øde= 
lagde Grækenland; og Gotheren Gainas myrdede Rufinus. 
CutropiusRufinus'sEfterfølger fuavelfomGainas ſtyrtedes 
ved deres egne Forbrydelſer. Den fidfte tilſatte Liveti en 
af ham vakt indvortes Krig 400. Arcadius og-hans Rige 
blev nu ſtyret af hans ørgjerrige Gemalinde Cudoria 
til hendes Død 404. Iſaurer og Hunner ødelagde Pro— 
vindferne i Xfien og ved Donau. Den mindreaarige 
Theodoſius 2 fulgte fin Fader (408) ferſt under An—⸗ 
themius's og fiden under fin Soſter Pulcherias Formynder⸗ 
gtab.: Svag af Maturen gjorde hans Opdragelſe ham 
endnu mere uſtikket til Regjeringen, og Pulcheria, ſom 
førte. Zitel af Auguſta, foreſtod Riget ei uheldigt, Valen— 
tinian den 3die afftod et Stykke af Illyrien til Theodoſius, 
og Græferne fægtede lykkeligt mod den perfiffe Konge Va= 
ranes. Det ved enindvortes Strid forftyrrede armeniſte 
Rige blev fra nu af et Tviſtens Æble mellem Romere og 
Perſer. Attila ødelagde Theodoſius's Rige og nødte ham 
til at betale fig en Pengefum for af drage bort 448. Ef— 
ter fin Broders Død blev Pulcheria erkjendt ſom regjeren⸗ 
de Keiſerinde (450). Hun gav Senatoren Marcian fin 
Haand og hævede ham herved paa Thronen. Vel holdt han 
Hunnerne fra fine egne Grændfer, men underftøttede ei 
nok det veſtlige Rige i de hunniſke og vandaliſke Krige. De 
ved Hunnernes Krige mød de romerffe Grændfer trængte 
Tydfife og Sarmater anvifte han fildeels Boepæle, Pul- 
cheria døde 453 før Marcian, efter hvis Død 457 Valget 
faͤldt paa Leo den 1 ftc,.en af ſamtidige Skribenter 
prifet Fyrſte. Hans Foretagender mod Vandalerne ftran-= 
dede, Hans Datterføn Leo. fulgte ham, men han døde. 
efterat have antaget fin Fader Zeno til Medregent. 
Denne fvage af fine Underſaatter forhadte Fyrſtes Regje— 
ring betegnedes ved Oprør og indvortes. Forvirring.  Ge- 
therne ødelagde Provintferne indtil deres Anfører 489 drog 
til Italien. Ariadne, Zenos Datter, hævede Miniftes 
ren Anaſtaſius, fom bun ægtede, paa Thronen 491+ 
Ved at formindffe Skatterne og ved vife Forordninger 
unde han ei fuldkommen berolige det engang til Urolighed 
vafte Foli. Rigets ſaaledes fvæftede Kræfter funde et 
gjøre Perferne og Folfene ved Donau tilſtrakkelig Mod— 

ffand. Anaftafius byggede derfor den faa kaldte lange 

Muur for af holde dem ude. Efter Anaſtaſius's Død 518 

udraabte Soldaterne Fuftin til Keiſer. Trods fin 
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nedrige Fodſel holdt han fig dog paa Thronen. Religi— 
onsforfølgelfer, hvortil deGeiftlige forledede ham, ubmær: 
ke hang Regjering. Ham fulgte 527 hans Glægtning 
Juftinian rfte, hvis Megjering er udmærket vid vig⸗ 
tige Begivenheder. Conftantinopel blev under ham forus 
roliget af Fægterpartierne og diſſe git faa vidt, afver et 
Opror udnævnte Hypatius til Keiſer. Den tapre Beliſar 
dæmpede Oprøret, og Hypatius blev henrettet, Denne 
ſamme udmärkede Feldtherre indtog det vandaliffe Rige ét 
det nordlige Afrika 34 og Ejæmpede faa heldigt imod Oſt⸗ 
gotherne 1 Italien, ar Narfes derved fatres iftand til gande 
ſte af betvinge dem. / Derimod plyndrede Mationerne ved 
Donau de europwæiffe Provindfer, Kai fobad fortſatte den 
under Juftin begyndte Krig, ve hans Efterfolger Cosroes 
nødte Juftinian til at fjøbe Freben, men brød ben flere 
Gange og lod Keiſeren hvergang betale dens Fornyelſe. 
Beliſar feirehe vel flere Gange over Cosrdes, men Rigets 
Evaghed og Juſtinians Jverfyge hæmmede hang Vaabens 
Fremgang. — Ved Trebonianus og andre Retélærde 
lod Tufinian famle den bekjendte Lovbog Corpus juris. 
Gine -fidfte Leveaar anvendte han paa Underſegelſer af 
daarlige Religiongfpørgsmaal, Hané Gemalinde Thess 
dora havde en ffadelig Indflydelſe over ham, og Rigets 
Gvaghed var kjendetig, uaatet de Seire hans Generaler 
vandt. Juſtin2, hans Cfterfølger (565), var en gjers 
rig, gruſom, fvag, af fin Gemalinde ftyret Fyrfte. Lon: 
gobarderne berøvede ham 568 Størftedelen af Italien 3; 
med Perfien førte han en meget uheldig Krig om Årmenis 
en, og Avarerne plyndrede Provindferne ved Donau. Græs 
Terne forbandt fig nu-førfte Gang med Tyrferne Mod 
Juſtins Efterfølger Tiberiu$ (573) ſammenſvore Ens 
kekeiſerinden Eoyhia og Feldtherren Fuftinian 
fig forgieves Af Avarerne Fjøbre Keiferen Fred; hans 
Feldtherre Mauritius overvandt Perferne, hvorpaa Tibe— 
rius udnævnte bam- til Cæfargg2. Mauritius vilde 
været en ubmærfet Regent, men han manglede Klogſkab og 
Beftemthed i flige urolige Tider. Ved Rigets øftlige 
Grendſer var Fred, thi Mauritius havde hjulpet den pers 
file Konge Cosroes den II paa Thronen igjen, da hans 
anderfaarter havde fordrevet ham. Krigen mod Avarerne 
førtes hoiſt uheldig, hvilfet var Commentiolus's Skyld. 
Hæren var misfornøiet og, ophidſedes fnart ved utidig 
Girænghed og Sparſomhed, fnart ved frygtſom Cftergis 
venhed. Den udraabte endelig Cen af fine Officerer , 
Phocas til Keiſer. Mauritius blev indhentet paa Flug— 
ten og paa det Gruſomſte ſtildt ved Livet 602. Phocas's 
Lafter og Uduelighed foraarfagede den ſtorſte Forvirring i 
det Indre og Riget. Heraclius, en Søn af Stat» 
holderen i Afrika greb til Vaaben, indtog Conftantinoper 
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øg lod Phocas henrette 610. Ide førfte 12 Aar af hans 
Regjering plyndrede Avarerne og andre Folk ved Donau 
de europæijke Provindſer og Perferne erobrede Syriens 
Kyfter og Ægypten. Da det endeligt var lykkets ham at 
tilfredsfrille Avarerne, drog han felv imod Perſerne, ſlog 
dem lykkelig tilbage, medens de paa nye indtrængende 
Avarer forgjeves beleirede Conſtantinopel. Underſtottet 
af et Oprør imod Cosroes trængte han ind i Perſien ſelv. 
$ den derpaa med Siroes fruttede Fred erholdt han de 
erobrede Provindſer og det hellige Kors tilbage. Men 
Araberne, fom imidlertid vare blevne mægtige under Mus 
hamed, erobrede under hans Regjering, Phoenicien, Jus 
dæa, Syrien ; Ægypten og Landene ved Euphrat (631 til 
641.) Heraklius fulgte hang Gøn Conftantin 3die, 
der fort derpaa døde, hvorpaa Conſtans den 2den befteeg 
Thronen, men gjorde fig forhadt ved fin blodige Forfølgels 
ſesgand. Araberne fortfatte deres Erobringer, berøvede 
ham Endeel af Afrika, Cypern og Rhodus og floge 
ham felv til Soes. Indvortes Stridigheder nødte ham 
til Fred. Han forlod derpaa Conftantinopel, førte en 
ulytfelig Krig i Stalien mød Longobarderne og omfom i 
Syrakus 658. Hans Sen Conſtantin4de Pogo— 
natus overvandt Oprøreren Mizizius og deelte i 
Begyndelſen Regjeringen med fine Brødre Tiberius og He— 
racliug. Araberne overſpommede hele Ufritarog Sicilien , 
brøde igjennem Lilleafien ind i Thracien og angrebe Cons 
ftantinopel flere War efter hverandre, Desuagtet erholdt 
han en taalelig Fred af dem; derimod nødte Bulgarerne 
Ham til af betale dem en Tribut (1685). Juſtini an 
2den hans Søn førte uheldige Krige mod Bulgarer og Ard⸗ 
ber. Leontius ftødte denne gruſomme Tyranfra Thronen, 
lod Næfen ſtjere af. ham og ſendte ham til det tauriſte 
Gherfonnes. Leontius blev igjen ſtyrtet af Apſimar eller— 
Tiberius zZdie og denne blev overvunden af: Bulgarernes 
Konge Trebelius, fom fatte Suftinian igjen paa Thronen. 
Der fkeede fnart et nyt Oprør og Philippicus afſatte Kei— 
ſeren og lod ham henrette 7:11. Med ham udvøede Heracs 
lius's Stamme. Philipicus førgede alene for at 
udbrede Monothelismen, og blev ftyrtet af An a ft a f is 
us 2den, fom igjen maatte vige for Theodoſius 
3die. Han nedlagde Regjeringen, da Le.0o 3, den Is 
faurer, fom, Armeen havde” udnævnt fil Keiſer, rytter 
ge imod ham 717. Leo fordrev Araberne fra &Gonftantinos 
pel og dæmpede lykkeligt adſtillige Oprør," Fra 726 bez 
ſtjeftigede han fig medat tilintetgjøre Billeddyrkelſen. 
Herover cpfom heftige Stridigheder, ber fatte ham ud af 
Grant fil med Kraft at modftane Longobarder og Araber. 
Efter hans Død 741 befteeg hans Gøn Conſtantins 
en tapper, virkſom og ædel Fyrſte Zhronen, Han fratog 

i. 
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Araberne Endeel af Syrien og Armenien og overvandt til— 
ſidſt ogfaa Bulgarerne, mod hvilke han længe havde været 
uheldig. Han døde 775 og blev efterfulgt af fin Søn Leo 
4de, der ligefom fin Fader og Farfader varen Fiende af 
Billeddyrkelſen. Hans Son Conftantin éte (780) 
hayde fin herſteſyge Moder Jrene til Formynderſte 
ſom fatte fig i Yndeſt ved at forfvare Billedtilbedelſen. 
Humlod Hinene ſtikke ud paa fin Son, da han føgte af gjør 
re fig uafhængig af hende 797. Imidlertid var Krigen 
ført temmemelig heldig imod Araber og Bulgarer, dog ends 
te den utykkeligt mod de forſte. Keiſerindens Plan at 
gifte fig med Carl den ftore valte de Fornemines Mis fors 
nøielfe, de affatte Irene og fatte Patricieren Ni cephos 
rus paa Thronen 802. SKortefter døde Irene i et Klo—⸗ 
ſter. Nicephorus maatte betale Araberne Skat og faldt 
imod Bulgarerne 811, Hans Søn Sfauracius mis 
ftede Thronen til Michael den førfte, hvem den 
berøvedes af Leo ste Armenieren. Leo blev dræbt i'et 
Oprør af Michael2den, fom Araberne fratoge Gis 
cilien, Nedreitalien, Creta m. m. Han forfulgte Billed— 
dyrkelſen faavelfom hang Søn IZheophilusg. Dennes 
Gøn Michael 3 ftod under Formynderſtab af fin 
Moder Theodora, ſom endte Billedſtriden. Ma— 

| nichæerne bleve gruſomt forfulate og Araberne ødelagde de 
afiatifte Provindfer. Den udfvævende og odſle Michael 
nødte fin Mober tilat gaae i Klofter, hvorpaa hans Ons 
kel Bardas fvreftod Regjeringen og efter.hans Mord 
Bafilius, ſom dræbte Michael og fatte fig felv paa Thronen 
867. Bafilius 1fte Macedonicus var en dues 
lig Feldtherre (886): Hans lærde Søn & e0 ét es eller 
Philoſophens Regjering var ei heldig (Fg11). Hans Søn 
Gonftantin 8de ftod førft under fin Farbroder Alexan— 
ders Formynderſkab derpaa under fin Moder, Feldtherren 
Romanus Lecapenus tvang Ham til at dele 

Thronenmed fig og fine Sønner. Hiin kom dog fiden igjen 
alene til Regjeringen og herſtede med Mildhed og Svaghed. 
Hans Søn Romanus 2(959) fægtede lykkeligt imod Ara— 
berne. Man troer han blev forgivet af fin Gemalinde 
Theophano 963; hun hævede Feldtherren Nicephorus 

"paa Thronen: ham dræbte Zohan Tſcemiſces, 
ſom heldigen befrigede Araberne og blev forgivet 976. 
Derpaa fom Romanus 2dens Søn Bafiliuszden 
poa Thronen, han overvandt Bulgarer og Araber. Hans 

Broder Conſtantingdde lignede ham ikke. Gan efterlod 
| 7028 to Døttre, Zoe og Theodora. Den førfte, en 
ſtatsklog men udfvævende Prindfeffe ægtede Roma nug 
3 die, men lod ham fiden dræbe, hvorpaa hun ſatte Mi— 
hedde 4, Michaels og Conftantin io pag 
Thronen. Imidlertid havde Ruffer, Patzinaker og Araber 
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ødelagt Riget. Efter Zoes Død lod Theodora fig udraas 
be til Keiferinde, og med hende uddøde den macedonifte 
Stamme. Michael 6 blev affataf IFfaa tit Com 
nenug, ſom fiten gif i Klofter efter førft at have uds. 
nævnt fin Ben Conſtantin Ducas 1059. Denne 
fægtede lykkeligt mod Uzerne. Hans Gemalinde Su— 
doc i a, Formynderſte for fine Sønner Michael, Andronie 
cus og Gonftantin, ægtede Romanus 4, Diogenes 
og gav ham herved Kronen. Han blev fangen af Tyrter— 
ne, men løsladt paa taalelige Betingelſer af Alp Arslan- 
Michael, Conſtantins Gøn, var alerede udraabt til 
Keiſer. Flere Oprør, ſaavelſom fremmede Fienders Ane 
greb foruroligede Riget og Nicephorus 3die Bot az 
niates hævede fig paa Thronen, men maatte fnart via 
gefor AleriusdenrfteGComnen us (1081) un⸗ 
der hvem Korstogene begyndte. Hans Søn Zohan var 
en fortræffelig Regent og hældig mod Rigets Fiender 
Ct1i43)- Vans yngfte Søn Manuel, udmærkede fig 
ved Tapperhed, men var forhadt af Korsfarerne. Dennes 
Son Alexius 2den blev affat af fin Formynder Anz 
dronicus, ſom regjerede med, megen Gruſomhed og blev myr= 
det, hvorpaa Jſaac ngelus 1183 blev fat paa 
Thronen. Iſaac blev ſtodt fra Thronen af fin Broder - 
Alexius 3, men Korsfarerne fatte ham og hans Søn. 
Alexius 4de igjen paa Thronen. Et Oprør i Gonfran=" 
tinopel fatte fort derpaa Storſkatmeſteren Aleriusf 
Ducas Murzuphlus paa Thronen. Nu rykkede 
Korsfarerne igjen for Staden, fom de indtoge og oprettes 
de det faa kaldte latinffe Rige 1204, der dog fun indbefat— 
tede en liden Strekning, da flere Smagefyrſter gjorde fig 
uafhængige, og' Venetianerne erholdt betydelige Lande faaz 
velfom andre Deeltagere af Toget. Balduin, Greve 
af Flandern, ſtulde være Keifer; Bonifacius, 
Markgreve af Montferat, erholdt Theſſalonica fom e 
Kongerige og Venetianerne adſtillige Øer. J Epirus, 
Corinth, Philadelphia og Rhodus opſtode Deſpoter 
TheodorLaſcaris revde afiatiffe Provindſer ti 
fig og kaldte fig Keiſer i Nicæa, hvor han reſiberede. Alex 
ander Comnenus oprettede et Fyrftendømme 
Thrapezunt, hvor Cen af hans Deſcendenter antog Kei 
ſertitelen. Hverken Balduin eller hans Cfterfølgere va 

fere i Nicca. Balduin den den, Roberts Brode 
regjerede under FormynderfÉab af Zohan af Brie 
n-e Titulerkonge af Jeruſalem. Efter dennes Død ero 
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rede MichaelPalæelogus, fom havde opføins 
get fig paa Thronen i Nicæa, Conſtantinopel 1261 og Bale 
duin 2 døde ſom Privatmand. Under Michaels Son 
Andronicus 2den forftyrredes Riget af Oprør og farlis 
ge Angrebz filfidft tvang hans Sønneføn Ah dronicu s 
dben3die hamtil at gaae i Klofter, hvor han bøde 1328. 
Andronicus 3die fægtede uheldigt imod Tyrkerne og døde 
1341. fans Gøn Zohan maatte i 10 Aar dele Thronen 
med fin Formynder, Zohan Cantacuzenus, der 
dog fiden maatte nedlægge Megjeringen. Under Johans 
Regjering indtoge Tyrkerne Gallipoüs og fif ſaaledes faſt 
Fod i Europa 1357, Amurath afte indtog Adrianopel 1361, 
Bajaget indtog alle de øvrige europæiffe Lande og tvang 
Johan til Tribut. Efter ham fulgte hang eden Gøn 
Manuel, under hvem Bajazet beleirede Conſtantinopel, 
flog den ungarffe Konge Sigismund ved Nicopelis og 
tvang Manuel til at dele Regjeringen med fin Broderſon 
Johan, Timurs Indfald i de tyrkiſte Provindfer reddede 
dennegang Conſtantinopel 1402, Manuel erholdt allene 
Regjeringen igjen og erøbrede endeg nogle Provindfer fra 
Bajazets uenige Sønner. Ham fulgde hane Søn Soban 
1425, ſom Amurath 2 (Murad 2) berøvede alle fine Lande 
til Conftantinopel og paalagde Skat. Johan fulgde hang 
Broder Confiantin 1ite, ſom tappert modſatte fig 
Muhamed 2den, der indtog Conſtantinopel med Storm 
den 29de Mai 1453 og hermed gjorde Ende paa det græffe 
eller oſtromerſte Rige, Aar 1461 underkaſtede David 
Comnenus, Keiſer i Trapezunt fig Muhamed 2og traadde i Privatſtand. : 

Byjantinfie Skribentere eller rettere fora 
medelſt den ftørre Vigtighed af deres hiſtoriſte Værter , Bygantinffe Liftorieffrivere. Be bes 
gynde med Conftantin den ftore og ende fort efter Conſtan⸗ tinopels Erobring Aar 1453. Fire af dem danne en fort⸗ 
løbende Hiſtorie indtil 1470 nemlig: 1)Zonarag, 2) 
Nicetas Acominatus Choniates, 3) N iz cephorus Gregoras, 4) Laonicus eller 
Nicolaus Chalcondylæ af Athenen. De øve 
rige Forfattere, fom fun have behandlet enkelte Dele af den byzantinſte Hiftorie, findes næften alle i Corpus Byzanti- 
num, ſom udkom megef prægtigt i Paris i bet kongelige Bogtrykkerie i 3 Foliobind, De mærfværdigfte blandt diffe ere efter Tidsfølgen: 1) Proco pius af Cæfarea, 
Rhetor i Conftantinopel, Man har af ham gte Bøger, 
Hiſtorie, nemlig; Perfica i 4 Bøger og Gothiea i4 Bøger, og desuden Anecdota eller hemmelige Efterretninger ig Bøger, hvori han vifer fig meget fiend imod Juftinian, 2) Agathias førev efter Juſtinians Død om hans Rea 
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gjering, i5 Bøger. 3) Theophylactus fra Wgyp⸗—⸗ 
ten har forfattet en Hiftorie om Keiſer Mauritius's Be⸗— 
drifter i 8 Bøger. 4) Nicephorus, Vatriard) i Cons - 
ſtantinopel, fom har efterladt flere lærde theologiſte Strifs 
fer. Han har og ſtrevet et Breviarium h.ftoricum fra Keis 
fer Mauritius's Mord til 770: 5) Johannes Sc ye 
litzes beflædede flere Embeder i Conſtantinopel. 
Man har af hamet Udtog af Hiſtorien fra g11 til Iſaac 
Comnenus 1057. Samme Vark fortfatte han til Alexander 
Comnenus 1081 (endnu i Manuffript). 6) Anna Coms 
nen a, en Datter af Alexius Comnenus, hvis Bedrifter 
hun har beffrevet i fin Alexrias i 15 Bøger, 7) Geéeorg 
Acropolita, Statsmand i Conftantinopel, har fors 
fattet et Afrids af den byzantinſte Hiftorie fra Conftantis 
nopels Erobring ved Latinerne 1204 til Stadens Gjenerob⸗ 
ring 1261. 8) Georg Vachymeres betlædede 
høie Stats- og Kirkeembeder i Conſtantinopel. Af-ham 
har man den byzantinſke Hiftorie fra Michael Palæolo= 
gus's Fodſel indtil 1308. 9) Joha nnes Cantacuz 
genus har ſtrevet den byzantinſke Hiftorie fra 1320 til 
1354 i 4 Bøger. 710) Georg Codinus, Paladsopa 
ſynsmand i Conftantinopel, har jÉrevet flere Værter om 
Stadens Antiquiteter. Det vigtigſte biandt dem er om 
Embederne ved Hoffet. og i Kirken, 11) Conftantis 
nus Porphyrogenetus, Keiſer, beſkrev fin Far— 
fader Baſilius's Levnet. Desuden have vi et Verk af ham 
om Statsforvaltningen, til hans Gønog om 
Provindſerne, foruden undre Bærter, Def vigtigs 
fte afhamer om Ceremonierne ved det bys 
gantinfiepof., 12) Ducas fÉrev efter Conſtanti— 
nopels Erobring en byzantinfe Hiftorie fra 1341 til Erob⸗ 
ringen af Lesbos 1462, 13) Anſelmus Banduri—⸗ 
us, Presbyter og Benedictinermunk, efterlod et vidtløftigt 
Vært om Conſtantinopels Antiquiteter, hvori flere Verker 
af gamle Skribentere indeholdes. 143 Petrus Gil 
[i ws har ffrevet 3 Bøger om Strædet ved Conftantinos 
pel og 4 Bøger om Conſtantinopels Topographie og Anti— 
quiteter,. 15) Zoſimus fÉrev en romerſt Hiftorie i 6 
Bøger fra Auguſtus til Honorius. 16) GeorgPhran: 
des døde efter Conftantinopels Erobring i ef Klofter paa 
Corfu. Man har af ham en Krønike i den byzantinſtke Hi— 
ftorie fra 1404 til 1477. Da diſſe Skribenteres Levetiid 
indtræffer i den greſke Lifteraturs aldeles forfaldne Perio— 
de, Ean man let tænke, at de mindre tilfredsſtille Smagen 
end Videbegjerligheden. Selv de bedfte iblandt dem ſom 
Procopius og Zoſimus betjene fig af barbariffe Ord og 
——— Dog blive de aftedje af ſtor hiſtoriſt Vig— 
tighed. i å 
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Byzanz, Byg antium, faaledes kaldet af fin 
førfte Stifter Bygas, beliggende ved det thraciffe Bos 
ſporus paa et Forbjerg, det nuverende Conſtantinopel 
og alerebe i Oldtiden en blomftrende Stad. Den var en 
græeſt Golonie, grundet af Megarenſerne, og ſiden udvidet og 
forſtjonnet af Milefierne og andre græjfe Folk. Ved den 
fandtes en lille Bugt af Propontis, kaldet Ceras, ſom 
dannede 3 Havne. Stadens ſtjonne og fordeelagtige Ves 
liggenhed begunſtigede Handelen ualmindeligt og fatte 
den iftand til at indffrænte Andres Handel paa det forte 
Hav og belægge den med Told. Dette forøgede betydeligt 
Stadens Rigdom, men den maatte udholde mange Angreb 

- af Thracer, Bithynier, Galler og felv af Græfer, Sæt: 
deles haardt blev den medtagen i den peloponneſiſte Krig, 
dog kom den fig igjenog naaede fin høiefte Flor under Kei» 
ferne, Fra Gonftantin den ftore blev den det romerſte Ris 
ges 2den Hovedſtad og Regenternes Sæde, hvilte beftræbte 
fig for af give den det gamle Roms Glandé, Den blev lis 
gefom Rom deelt i 14 Regioner, erholdt et Amphitheater, 
et Forum, en Circus maximus og en Mængde prægtige 
Bygninger og Statuer, fom man tildeels fra Rom bragte 
derhen. Efter Erobringen ved Tyrkerne leed den mange 
Forandringer. Der hvor fordum Slottet og den førfte 
Region befandt fig er nu Serailetz hvor den 12te Region 
og-Venus's Tempel var ér nu de fyv Taarne. Den 13de 
Region eller Egnen paa den anden Gide Havbugten ved 
—J9 Melopon udgjør nu Forftæderne Galata og Tos 
pyanas Lu 

Bohme eler Bohm (Jacob), Cen afde berøms 
tefte Theofopher og Myſtiker, var født 1575 i Altſeiden— 
berg, en Landébye i Overlaufig ei langt fra Gørlig, hver 
hang Forældre vare fattige Bønderfatt. Til fit rode Aar 
blev han uden al Underviisning eg maatte fom andre Bon— 
derbørn vogte Dvæg. Siden lode hans Forældre ham un— 
dervife i Læsning, Skrivning og Chriſtendom, hvorpaa 
han lærte Sfomagerhhandværket, fom han fiden drev i 
Goͤrlitz. Det fiddende Liv han herved forte, befordrede 
maaſkee endnu mere hans naturlige Hang til Eftertæenken. 
Gfter at Bøhme havde fuldendt en Vandring og var kom⸗ 
men: tilbage til Girlig, blev han Mefter 1594 og giftede fig . 
med en Slagters Datter, med hvem han levede 30 Aar i et 
velfignet Wgteſtab. Flere Henrykkelſer og Syner, ſom 
han tilffrev Guds umiddelbare Virken og den. hellig Aands 
Oplysning, bevægede ham til at gribe Pennen. Hans for— 
fte Skrift, fom han forfattede 1610, var hans Aurora. 
Deri ftræber han at meddele fine Aabenbaringer og Be— 
tragtninger over Gud, Menneſtet og — Man fin⸗ 

r 
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ber deri et fortroligt Bekſendtſkab mes Bibelens Boger; 
dog fynes det tillige fom han ivrig har læft adffillige lærde 
Veérker og nuttet lærde Mænds Omgang paa fin Maade. 
Geiftiigheden i Goͤrlitz, iſer den daværende Preſt ved Hor 
vedkirken Georg Richter, angreb ham fiendtlig for hans 
SMéninger, lod ham ſtovne for Retten og fik hans Bog 
confiſkeret. Diſſe Forførlgelfer udbredede hans Rygte, og 
ber kom mange fornemme Mænd til Gårlig for af fee ham 
og fale med ham; men med hans Haandvark vilde det et 
vet gane frå den Tid, han beffjeftigede fig med det Hoiere. 
Han forfattede fiden fin Beſtrivelſe over de 3 Principier i 
det guddommelige Bæfen og henved 29 andre Værter. 
Hang Betragtninger grundede fig for det mefte paa Bibe— 
len, men yttres i planlos Tankegang vg med en heftig Op= 

brufen af Følelfen. Han erklerer felv beftandig fin Er— 
kjendelſe for guddommelig Oplysning, der tillader ham at 
frænge ind i Guddommens Dybhed og Tingenes indre Bæz 
ſen. — Et Skrift om Bod, ſom Bøhmes Venner uden 
hans Vidende havde ladet trykke, vakte ſaa megen Op— 
merkſomhed, at Bohme reiſte til Dresden for at lade fine 
Lerdomme underføge, Han fandt meget Bifald og Bes 
ſtyttelſe, ſaavel ved Hoffet ſom af Conſiſtorium. Efter 
fin Tilbegekomſt blev han ſyg og døde den 13de Nov, 1624+ 
Abraham von Frankenberg, hans Biograph 
og Udgiver af hans Skrifter ffildrer ham ſaaledes: ,,Hans 
Ubvortes var ei fynderligt; han var lille af Vært, havde 
en lav Pande, noget krum Neſe, graae, næften himmel: 
blaa lynende Øine, et fort tyndt Stjeg, lav Stemme, 
men yndig Tale, han var tugtig i Geberder, beffeden ét 

Ord, fagtmodig i Bandel, taalmodig i Lidelſer, ydmyg af 
Hjertet. Hans Varker ere udgivne og overfatte i forſtjel— 
lige Sprog, Den fuldftændigfte Udgave beſorgede Gichtel 
(10 Bd, 38 Amſterdam 1682) efter hvem og Bohmes Fils 
hængere: kaldes Gichtelianer.  Ogfaa i England 
ſtiftedes en bohmiſkt Sekt, og et ſpermerſt Fruentimmer 
JaneLeade ſtiftede et Selſtab til hans Skrifters 
Forklaring. 

Bohmen (Biheim, Bojenheim) har fit Navn af 
Bojerne, et gallifk eler celtiſt Folk, fom ſtal have nedſat 
fig i Landet omtrent 600 Aar før Chrifti Fodſel, men bleve 
fiden for Storſtedelen fordrevne derfra af Markomanner. 
Halvfjerde hundrede Aar efter Chr. Fodſel havde Bobs 
men, fom dengang beboedes aftydſte Folk under Hertuger, 
der dog kun var lidet bekjendte, en faft Regjerings I Mid— 
ten af det bte Aarhundred trængte (efter Nogle under Ans 
førfel af en vis Zecko) en talrig Hær af Slaver (Tſchecher, 
ſom Bohmerne endnu falde fig i deres e3et Sprog) der 
hidtil havde boet ved bet forte Hav ind i Bøhmen, unders 
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kaſtede fig Landet og dyrkede det. Efter andre ſtal Ze— 
cÉo have været en-af Glaverne gandſte uafhængig Perſon 
og hans Cfterfølgere haardt betrængte af Slaverne, fom 
dog ei gandſte kunde fordrive Zeckos Afkom. Den Forſte, 
ſom navnlig er os bekjendt var Przemisbaus, en 
Bonde, ſom Fyrſtinden Libuſſa 632 ægtede og hævede paa 
Thronen. Omendføjøndt Garl den ftore og nogle af hans 
Efterkommere regnede Bøhmen blandt deres Sfater og 
gjorde det ſtatſtyldigt, varede denne Underfaftelfe dog ei 
længe ogi Aaret 840 blev fertugtømmerne Bøhmen, Meh— 

ren og Schlefien frie for alt fremmed Herredomme og res 
gjeredes af egne Hertuger, omendſtjondt der vedblev en vis 
Forbindelſe med det tydffe Rige. J Aaret 1061 fif endog 
Sertugerne af Bøhmen Titel af Konger, hvilken Henri 
4de tildeelte oem. og førft Aar 1036 almindeligt tillagdes 
Wratislaus. Siden tildeelte den tydſke Keiſer 
Philip 2 1230 Przemisltaus og hans Efterfolgere 
Kongeværdigheden, hoilket befræftedes af Frederik 2, og 
fra denne Tid har Bohmen ſtedſe været et Kongerige. De 
gamle Kongers mandlige Stamme uddøde 1305 med Wens 
gel ste, hvorpaa Johan af Luremburg erholdt 
Kronen ved Giftermaal 1310. Hans Gøn Garl 4de 
(fom Konge i Bøhmen Gar! 1fte) famt Wenceslaus 
og Sigismund, Carls Sonner, forenede Keilervære 
digheden med den bøbmiffe Kongeverdighed. Efter Sis 
gismunds Død tifom Bøhmen til hans Gvigerføn, Als 
brechtaf Oſterrißg og efter hang tidlige Død til 
hans Gøn Ladislaus, der tillige var Konge i Une 
garn, men Bøhmen ſtildtes nu fra de tydffe Stater. Cfz 
ter Ladislaus valgte Bøhmerne Georg Podiebrad 
fom forhen havde været Rigsforſtander, derpaa den polffe 
Prinds Ladislaus og efter ham hang Son Ludvig. Begge 
diffe vare tillige Konger i Ungarn. Efterat Ludvig var 
bleven i Glaget ved Mohacz 1526, kom Bøhmen til £ufet 
Oſterrig ifølge Tractater, fom vare fluttede imellem Kei— 
Jer Marimilian iſte og£adislaus 7de. Ferdinand iſte vilde 
tvinge Bøhmerne til at erklære Churfyrſten af Sachſen 
Krig, hvilket de vægrede fig ved. Efter Slaget ved Muͤhl— 
berg vifte Ferdinand derfor megen Strenghed imod dem 
og erflærede Bohmen for et uindſtrenket Arverige. Ham 
fulgte hans Son Marimilian og derpaa dennes Gønner 
Rudolph og Mathias. Ved Enden af ben ſidſtes— 
Regjering opkom Uroligheder over Proteſtanternes fræntes 
de Religionsfrihed, hvilke foranledigede Trediveagarskri— 
gen og bragte Huſet Oſterrig i Fare for at, miſte Bohmen. 
MedTilfidefættelfeafFerdinand 2den, fom dog var kronet til 
Bohmens Konge medens Mathias levede, valgte. de Chur— 
fyrſte Frederik ste af Pfalz til deres Range, pan tabte. 

sinn —— nRraa— 
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Slaget ved Prag 7620; hvorpaa Bøhmen. igjen maatte 
underkaſte fig. Siden har det vedblevet ſom Arverige at 
ftaae under Oſterrig, uagtet Carl Albrecht, Churfyrſte af 
Bayern efter Carl 6tes Død 1740 lod fig krone til Bohmens 
Konge i Prag. — Bøhmen udgjør en betydelig Deel af 
den oſterrigſte Stat. Det grændfer med V. til Bayern, 
mod N. til Laufik og Meiffen, mod O. til Schleſien og 
Mæhren og mod &, til Oſterrig og Bayern, Fladeindhol—⸗ 
bet er 950 [] Mile, hvorpaa leve 3 Mill. Indb. Den hers 
ſtende Religion er den catholſte, dog taales ogfaa andres 
Landsſproget er det bohmiſte, en Dialekt af det ſlaviſte; 
men i nogle Kredfe og i de flefte Gtæder tales Tydſt. Boh— 
men er næften omgivet af &Wjerge, indeholder meget fiere 
Skove, betndelige Søer og frugtbare Sletter, De for= 
trinligfte Floder ere Elben og Moldau. Landet er meget 
rigt paa Produkter, Der findes alle Slags Korn,. Hør, 
Humle, der anfees for den bedfte i Curopa og Trefrug⸗ 
ter, Biiner ei hyppig, men i Egnen af Melnik ret god. 
Avægavlen er meget betydelig, der gives og mange Heſte, 
Gviin og Fjerkree. Bieragværferne ere meget rige og gi— 
ve Sølv, Kobber, meget godt Tin, Granater, Dias 
manter og andre JÆbdelftene, meget Jern, Allun, Galmey, 
Svovi og Steenkul i Mængde. Her er Overflødighed paa 
fortræffeligt Mineralvand, men Mangel paa Salt. Boh—⸗— 
merne vife megen Induſtrie. De benytte deres egne og 
fremmebe Naturprodukter paa mangfoldig Maade, Der 
findes Manufacturer og Fabriker over hele Landet. Der 
forarbeides Lærreder, Battift, Garn, Kniplinger m, m., 
hvoraf udbragtes i Aaret 1792 17 Millioner Gylden 3, det 
Halve af diffe Varer) affattes ud af Landet, Uldmanu— 
facturerne leverede Bare for 9 Mill. Gyrden og diſſe havet 
den fenere Tid baade formeret og forbedret fig. Det boh— 
miſke Glas, ſom fabrikeres i 78 Glashytter er bekjendt 
over hele Europa. Der fabrikeres Hatte af det fineſte 
Slagér Papiir, Silkevarer, flebne Granater, muſikalſte 
Inſtrumenter og mange andre Artikler. Bohmen deles 
i 176 Kredſe, hvorafhver har fin Kredssverſte. Bohmen 
indeholder 250 Stæder, 308 Flokker og 11,546 Landsbyer, 
De mærfværdigfte ere Govedſtaden Prag, Jungbunz—⸗ 
lau, Melnick, Turnau, Reichenberg, Trautenau, Kutten-z 
berg, Budweis, Pilſen, Carlsbad, Joachimsdal, Toͤplitz; 
Feſtningerne Koͤnigingraͤtz, Joſephſtadt, Therefienftadt ; 
Eger ꝛc. 

Bohmiſke Brødre er Ravnet paa et chriſteligt 
Religionsſelſtab, der dannede fig i Bøhmen i Midten af 
det 15de Aarhundred af Levningerne af de ſtrenge Huſſiter. 
utilfredſe med den Nermelſe til Catholicismen, hvorved, 
Calixtinerne havde vidft af gjøre fig til det herſtende Par⸗ 
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tiei Bøhmen, begyndte de under Præften MichaelBeadacz 
at holde egne Forſamlinger og træde fammen i egne Mes 
nigheder, men bleve derfor af deres Modſtandere fatte ved 
Siden af Waldenferne og kaldte Grubenheimer for deres 
hemmelige Levnet, Under mangfoldige haarde Unders 
trytterfer, baade af Calixtiner og Gatholffe, udbredede de 
fig faaledeg uden dt gjøre Magten Modſtand, blot; ved 
Standhaftighed i deres Troe og Reenhed i deres Sader, 
at bereg Menigheders Antal i Aaret 1500 beløb fig til 200, 
der havde egne Bedehuſe, almindelige med Godseiernes 
Tilladelſe. I deres Confeſſieneſtrifter feer man det Egne 
i deres Lære, ifær i Lexen om Nadveren, hvori de fortaftede 
Transſubſtantiatienen og antøge blot en ſacramentalſt el⸗ 
ler aandelig-myſtiſt Chriſti Nerverelſe. F.øvrigt byggede 
Ve deres Troesbekjendelſe paa Bibelen og fandt herved fags 
velfom ved deres Kirketugt Bifald hos bet 16de Aarhun— 
brede Reformatører, Deres Forfatning var dannet efter 
deældfte cbrifine Menigheders Indretning. Ved at fjerne 
de Laſtefulde af Menigheden og ved en tredobbelt Bann, 
ved omhvggelig at adſtille begge Kjøn, ved at inddele Mes 
nighedens Lemmer i Begyndere, Fremſtridende og Fulde 
komne, føgte de at gjenføde den ælbre Chriſtendoms Reen— 
hed, og den ftrænge tilI3Indivtdnernes huuslige Liv udſtrakte 
Opſigt, hvortil en Mængde Betjente vare anſatte, befovs 
drede denne Henſigt. Deres Forefatte vare Bi flops 
per, Seniorer og Conſeniorer, Presbys 
teri celler Præfter, Diafoner, Æ diller og Ako—⸗ 
luther, hvilte de paa en meget . fornuftig Maate havs 
de fordeelt til Beſtyrelſen af deres kirkelige, moralffe og 
borgerlige Anliggender, Deres forſte Biffop erholdt ſin 
Ordination af en waldenſiſt, omendſtjondt de ei forreften 
ftote i nøgen Forbindelfe med Maldenférne i Bohmen. 
De maatte imidlertid erfare lige SÉjebne med denne uns 
dertrykte Seft, Da de ifslge deres Grundfætninger ei 
at gjøre Krigstjeneſte, i den ſchmalkaldiſte Krig vægrede 
fig ved at gribe til Vaaben mod Proteſtanternez fratog 
Kong Ferdinand dem deres Kirker, og 1548 gif henved 1000 
bohmiſte Brøbre til Polen og Preuſſen, hvor de forſt neds 
fatte fig i Marienwerder. "Det Forlig, der flyttedes med 
Proteftanterne i Sandomire 1570 og endnu mere Diffidens 
terfreden 1572 ſtaffede bem Religionsfriehed i Polen. 
Formedelſt Sigismund den 2des Forfølgelfer forbandt de 
fig nøjere med de Reformeerte, og i denne Forbindelfe have 
de vedligeholdt Noget af deres gamle Forfatning. Deres 
i Bøhmen og Mæbren tilbageblevne Brødre, fom igjen un— 
der Marimilian 2 til adffillige Friheder og havte deres 
Hovedfæde i Fulnek i Mahren, hvorfor de og kaldtes 
mæbriffte Brødre Den ulytfelige Vending Tre— 
diveaargfrigen tog forProteftanterne iBohmen havde deres 
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Kirkes fuldkomne Tilintetgisrelſe til Følge, deres ſid ſte af 
Ungdommens Underviisning meget fortjente Biffop Comes 
nifns maatte flygte. Siden vandrede de hyppig ud f. Cr. 
7670, da de bohmiſke Menigheder i Dresden og Zittau op⸗ 
kom, 1722 igjen fil Sachſen, Hvor de dannede Broders 
menigheden i Hernhut, og til de preuſſiſte Stater hvor 
De have Menigheder i Berlin og Rucksdorf. Levningerne 
af bem i Beohmen følv have tabt fia imellem Lutheraner og - 
Reformeerte, hvilket ogfaa nu er Tilfældet med deres Mes 
nigheder i Sachſen og Preuſſen. 

BohmiſkeStene, ædle Stene af forſtjelligt 
Slags, ſom i Skjonhed og Glands ligne de orientalffe 
men ci ere faa haarde og derfor ſtaae tilbage for dem i 
Verdie. 

Bootien (Boeotien) et Landſtab i bet gamle Græs 
kenland, hvis Grændfer mod N. vare Phocis og de opunti— 
fie Lofrer, mod Øs Canalen ved Cuboea, mod S. Attika 
og Megaris, mod V. det alcyoniffe Hav og Phocis; dog 
vare diffe Grændfer ei altid de ſamme. Landet ffal have 
faaet fit Ravn afBøotus, en Søn af Itonus og Sønnes 
føn af Amphictyon. Mod N. var det bjergigt, koldt, af 
reen, fund Luft, men mindre frugtbart; derimod var den 
ſydlige Deel mere frugtbar, men hiemføgt af tykke uſunde 
Taager. Den nordlige bjergfulde Deei heed før Aonien. 
Blandt dens Bjerge eve nogle mærkelige 1Hiſtorie og Mys 
thologie ſom Helifon, Sphinxbjerget, Taumeſſus, Libe— 
thrus og Petra chus. Landets Hovednæringsvei var Ager— 
dyrkning og Quegavl. De aldſte Beboeref vare Leleger, 
Aonier ogHyanter, pelasgiffegolteflag, ſom, daBsotus be— 
mægtigede fig Herredømmet kom unter Helenerne. Der op- 
kom flere ſmaaeRiger indtil Phoeniceren Cadmus grundede 
Theben, Da de flefte Stæbder i Boeotien efter den theban— 
ſte Konge Rantus's Død forenede fig og dannede et Slagé 
Republik, blev Theben Hoveiftædet for. ſamme. Epami⸗ 
nondas og Pelopidas hævede Theben en fort Zid blandt 
Groekentands maegtigſte Stater, Fiinhed i Sæder eg 
Aandsdannvelſe gjorde aldrig faadannne Fremſtridt i Bøcs 

ten fom i Attika. Bodtierne vare ſterke, men dovne og 
plumpe. De manglede Athenernes Sfarpfint og Livlighed. 
Dog have de enkelte udmærkede Genier at fremvife, Ad— 
Fillige Thebaner vare værdige Difciple af Sofrates, og 
Epaminondas udmærkede fig lige faa meget ved fine Kund— 
ffaber, ſom ved fit Feldtherretalent. Iſoer yndede be Mu: 
filen, hvori de udmærkede fig. De havde adffillige ftore 
Digtere og Kunſtnere. Heſſodus, Pindar og Dig—⸗ 
terinden Corinna vare Bøotier. 
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Bors kaldes i Handelsſteeder en anſeelig Bygning, 
hvor Kiøbmændene (meeſt henimod Middag eller Aften) 
Tomme fammen for at afgjøre dereg Forretninger, flutte 
Handel med Vexler, Penge og Ware ꝛc. Mavnet ſtal 
lomme af en adelig Familie fra Bruͤgge i Flandern van der 
Beurſe, i hvis Huus Kjøbmændene holdt deres Forſamlin— 
ger, Paa flere Steder fom i London, Amſterdam, Ant- 
werpen 2c, er tet Bygninger, der ligne Palladſer. Bors— 
forftandere faldes de Kjøbmænd, ſom formedelſt deres for— 
trinlige Indſigter og Retffaffenhed vælges af de andre for 
at holde over deres Rettigheder. — Børfenhalle 
en ved Pamburger:Børg opført flor Bygning, hvor Hams 
burgs Kjøbmænd faavelfom Fremmede forfamle fig. De 
i en dertil beftemt Bog indførte Nyheder, ſom Kjøbmæne 
dene her meddeelte, gave Anledning til en Tidende, ſom 
kaldes Børfenhallbtifte. 

Bottcher (Joh. Frid.), Opfinder af det meisenſte 
Porcelain, var født i den fidfte Halvdeel af det 17de Aars 
hunbred i Schleitz i Voigtland. Han fom til en Apothe— 
fer i Berlin, men blev nøbt til at flygte, da man troede 
han kunde ajøre Guld, hvorpan han begav fig til Sachſen. 
Den daværende Churfyrſt og Konge i Polen Frederik 
Auguft 2 lod ham fomme til Dresden og fpurgte ham 
om han forftod at gjøre Guld, hvilket han ſtandhaftigt 
nægtede, Kongen, fom ei troede ham, lod ham fætte paa 
Kinigsftein og gav Befaling at udforſte den Fangne. 
Her gjorde Bøttdjer Forſeg og opdagede handelſeviis 
Porcellainet 1703, bvilket ffaffede Sachſen en betydelig 
Rigdoms Kilbe. I Beayndelfen fårfærdigeder det i Dree— 
den, men fiden 1710 anlagdeg en Fabrik i Meiffen, hvor 
Bottcher var beſtjeftiget med at forbedre Fremgangémaas 
den fil hang Død 14 Marts 1719. Kongen havde ladet 
ham ophoie i Adelſtanden. 

Bdttiger (Carl Auguſt) er født 1750 i Reichen— 
bach i det ſachſiſte Voigtland, hvor hang Fader var/|Cons 
rector. 1792 blev han Directør ved Gymnafiet i Weimar, 
hvor han ogfaa blev anfat fom virkelig Confiftorialraad. 
Derpaa blev han faldet ſom Studiedirectør for Pagerne i 
Dresden med Characteer af Hofraad. Han befidber ſtor 
Kundſtab i de gamle Sprog megen Læsning og grunbig 
Lærdom. Han har ifær lagt fig efter Archæologie og Anti— 
quiteter, Frugterne heraf vare hans Dresdner An— 
titgalleriecghansé Gabina eller Morgenfcener 
i en romerſt Dames Pyntværelfe. Gritiferne have havt 
meget at udfætte paa hang Arbeider, hvoraf bog nogle vift 
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nok fortjene Moes. — Af ham er og Commentaren til de 
engelſke Caricaturer i Journalen London og Paris indtil 
1806, Han vifte herved en Kundſkab om Englands ind- 
vortes Forhold og dets politiffe Partier, ſom maae for—⸗ 
bauſe, naar man veed, at han aldrig var i Engelland. 
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Hos A. Soldin faaes følgende Bøger i rag 
** Maͤterie for vedſatte Priſer: 

Funkes Abe og Stabebog. 

Naar Ungdommen ſtulde laſe tydeligen og — 

ligen, faa er det nødvendigt, at den lærer grundigt at- 

ftave førend de begynde at laſe. Vi have. forffjellige 

Abeter, men ide flefte findes intet tilſtrakkeligt For 

rand af Stavenvelfer, og Unådommen begynder at læfe 

førend den endnu fuldfommen kan ſtave. Flere Lærere 

have anmodet mig at lade Abeten og Stavesbvelſerne 

af Funkes Abe og Læfehug færffift, aftrokke. 

Den indeholder et temmeligt Forraad af" Stavesvel⸗ 

fer, "begynder med lette Cenftavelfer, gaaer over til 

to og tre Stavelfer, ſammenflydende, forlangede og 

dobbelte Vocaler og ſammenflydende Confonanter" 

Stavelſerne udgjøre for det mefte et Ord eller Gjen— 

ftand, der er mere fattelig for Børn, end to ſammen⸗ 

fatte Bogſtaver. Naar Barnet fuldkommen kan læfe 

Stavelſerne, faa kommer der Stykker til Hvelſe & 

Læsning , nemlig Gjenftande af Noturz og Kunſtri— 

get , ved hvis Læsning Læreren vil have Leilighed til 

at forflare og udvife diffe Ting; derefter Lærefærnins 

ger og Sentenfer, figtende til tidlig af bibringe ling» 

dommen rigtige Begreber om hvad de bør gjøre og later 

Sporgsmaale til Beſvarelſe og Ting til Adſtäillelſe, 

hvorved Lereren fættes iſtand til at prøve og tillige 

ſtjarpe deres Forſtand. Den fælges for 2 Mk. indbun⸗ 
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den. Paa 20 Expl. gives 3 Cremplarer frit. Tages 
ber et Antal Exemplarer overlades de for 24 $. Exem⸗ 

plaret indbunden, ſom fun er 4ß. mere end det, den 

almindelige —— ſtore Abe koſter. — Abe Stave⸗ og 

Leſebogen ſamlet koſter 5 Mk., indbunden 6 MEÉ. i 

Forftandsøvelfer til Brig ved 

underviisninge ni Almueffoler, af 

C. £, Strøm, Sognepræft og forhen 

—Feldtprovſt. — Det kongelige danſke Cances 

lieg SÉrivelfe af Jode Auguſt til Hans Hoyervar⸗ 

dighed Hr. Biſkop Muͤnther [yder ſaaledes: „Efter 

at have modtaget Deres Hønærværdigheds under 13 

Juͤli afgivne Betankning i Anledning af den fra 

Sognepraæſten for Cregome og Vinderød Menigheder 

HAr, Chriftian Ludvig Strøm, udgivne Bog under, 

Titel: Forſtandsovelſer til B rug ved 

Underviisningen i Almueſkoler, har 

Canceliet under Dags Dato tilffrevet ſamtlige Amts— 

ſtoledirectioner, at et Exemplar af bemeldte Bog, 

ſaavidt mueligt, bør anffaffes ved enhver Almue⸗ 

ſtole for Skolecaſſens Regning i Overeensſtemmel⸗ 

fe med Anordningerne for Almneſkoleveſenet af; 29 

Julii 1814, den for Kiebſtederne $. 57. og den 

for Landet $. 67. No. 4.7 — 9 Mk. i Materie, 

indbunden Io Mk. 8 f. Mias 

Fra Preſſen emudfommen: Bibelſke Fors - 

tællinger af det gamle og nye Teſta— 

xX 
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mente, tilligemtd-udvalgte Stykker af 
de bibeljte Pbgerg Indhold, ved C. L. 

Strøm, SognepraſtogforhenFeldtprovſt. 

Forfatteren figer'i Fortalen: „Ved at udarbeide 

benne Samling. af bibelffe Fortællinger har jeg for 

reffrevet mig felv følgende Regler: 1) Jeg vilde 

holde mig nærmere til Bibelens Ord, end fædvanlig 

ſteer, øg navnlig faa nær til vor almindelige Bibel⸗ 

overſattelſe, ſom mueligt var, uden at blive utye 

belig eller alt for vidtlaftio. Hvor jeg, for Tydes 

ligheds, Korthedé, eller Sammenhangens Skyld bar 

feet mig nedſaget til at afvige fra denne Regel, 

har jeg beg beſtrabt mig for åt undgaae ſaadanne 

Udtryk og Vendinger, ſom ved et nyere Anſtrog 

finde blive afſtikkende imod Bibelens egen gamle, 

ærværdige Stiil. 2) Jeg bilde fremftille Jeſu Leve 

netshiftorie i ſtorre Udførlighed og i Sammenhæng 

efter Tideordenen, ifølge alle Cvangelifternes Berets 

ninger, ſaaledes, at Intet af Vigtighed blev ude— 

ladt enten af Zeſu Taler eller Handlinger, og at 

den ene Evangeliſtes Udſagn ſtulde tjene til at ops 

lyfe og fuldftændiggjøre den Andens. 3) Jeg vil« 

de bibringe Kundffab om alle de bibelffe Bøger , 

ikke blot ved ſummariſt at angive deres Indhold, 

men ogfan ved ar fremſtille deres Aand i'et Fjernes 

fuldt Uddrag af de ſtjonneſte, læreFigfte og opbygge⸗ 

ligſte Tanter og Sætninger, Herved ſtulde Bogen 

fra en blot Exempelbog tillige blive en Andagtsdog, 

14 
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øg tjene til nogenlunde at erſtatte Mangelen af en 

egentlig Skolebibel. 4) Jeg vilde dog kun uddra— 

ge af den hellige Skrifts Indhold hvad der for 

Ungdommen funde blive anvendeligt, til Exempel, 

eller til Lærdom. 5) Seg vilde endelig ved Frem— 

ſtilling af den fande Guds Kundſkabs Vedligehol— 

delfe og Fremgang”iblandt Jøder og Chriſtne, faas 

velfom ved en kortfattet Beffrivelfe af det Land, 

hvori Hovedbegivenhederne foregik, bibringe flares 

re Kundffab om diſſe Begivenheder felv, og tillige 

henlede Opmarkſomheden paa deres Sammenhæng 

og Folger, til deſto ſtorre Beſtyrkelſe i Troen paa 

et Forſyns Styrelſe. Den koſter 10 Mk. 8 ß., ind⸗ 

bunden 12 Mk. 

Tydſk Læfebog indeheldende: Om Ops 

dagelfen af America, en behagelig øg 

underholdende tydft Læfebog for Born 

af 3. H. Campe 1. 2. og 3die Deel, fors 

fynet med en forflarende Overfærtelfe af de i Bo: 

gen forekommende vanſkelige tydffe Ord og Talemaa— 

der. Den faaes alle tre Dele for 21 Mk., indbun— 

den 4 Rode. 1Mk 

Primons Clementarbog i de't tydffe 

Sprog indeholdende en fuldftæntig tydſt Sprogs 

lære, tydſte Stiilsvelſer, tydſte Greve, Danismer, 

rigtige og urigtige Udtryk og Skrivemaader, tydſke 

Synonymer sker Ord ſom ſynes at have eens Be: 

tydning, men ere dog af forffjellig Betydning tilli⸗ 
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gemed Forflaring hvor be rigtig ſtal bruges, Den 

faaes for 21 Mk., indbunden 4 R&dle, ” 

J Thonboes Læfebog og Exempelſamling til 

Brug i Almueſtoler agtede Forfatteren at tilføie et 

fort Udtog af Fadrenelandets Hiſtorie men da Bos 

gen vilde have bleven for vidtløftig faa opgav han 

dette Forſet. Da-det er vigtig for Ungdommen af 

Landalmuen at fjende noget til deres Fadrenelande 

Hiſtorie, faa har Ar. H. A. Kofod, Overlærer ved 

Kisbenhavns Kathedralſtole, udarbeidet et Udtog.af 

Fedrenelandets Hiſtorie for Landsbyſtoler, ſom vil 

kunne bruges ſom et Anhang til Thonboes Leſebog 

og Exempelſamling og faaes for 4 Mk. 8 5, inde 

bunden 6 Mk. 

Andet Oplag af: Funkes Abc. Stave: og Læ= 

febog. Den indeholder foruden Abeten og Staveør 

velferne, ſom ere trykte med fore Bogſtaver, Laſe— 

ovelſer, ſon: om" Dyr, Værter, Mineralier; Men— 

neſkets Fornodenheder, ſom Fodemidler, Klader, 

Vaaning, Lægemidler; Sporgsmaale ſom Bornene 

ſtulle befvare, for herved at opvakke og ſtjaerpe deres 

Opmatkſomhed; Lærefætninger og Sentenſer, Ting 

til Sammenligning og Adſtillelſe; Fortællinger ſaa⸗ 

vel til Morſkab, ſom til Overtroens og Frygtens 

Udryddelfe hos Børn; mærkværdige Anekdoter om 

Dyr; Hvelfer for Forſtanden, Skarpſindigheden og 

Eftertanken; Charader, Gaader og Ordſprog; Tabel 



med ſtore og ſmaae Bogſtaver, Tal og Diſtinctions⸗ 

tegn; «»5 Mk. i Materie og 6 Mk. indbunden. 

Geographie for Begyndere efter de ſidſte Foran⸗ 

Dtinger i Aarene 1814 og 1615, af H. A. Kefod, 

Overlærer ved Kiøbenhavns Cathedralſtole. Man 

finder heri Tydſtland, Frankerig, Italien, Schweitz, 

Holland og ovrige Riger efter den allernyeſte Ind⸗ 

deling og ſaaledes ſom det er beſluttet ved Wiener» 

Congreffen og ſenere Overeenskomſter. Ved de fler 

ſte Staber findes anført det der gjør Stadet ins 
tereffant og vigtigt; 5 Mk. i Materie og 6 ME 

indbunden. 

Kort ude over de markeligſte Begivenheder. - 

i Verden, til Brug for Begyndere i Borgerſtoler, 

af H. A. Kofod, Overlærer ved Kiobenhavns Cathe— 

dralſtole. Man finder her de vigtigſte Begivenhe⸗ 

der i Hiſtorien fremſtillede og fortalte i et. ſimpelt 

og fatteligt Sprog og tillige iſchronologiſt Orden. 

Priſen er 3 MÉ, 8 5. og indbunden 4 ME. 8 £. 

Munthes Fadrenelands Geographie for- de førs 

fre Begyndere 2 Mk. 4 5., intbunden 3 Mk. 46. 

Andet Oplag * Materialier til Undervlis— 

ning i Hoved-⸗Regning, af H. C. Nielſen, Skole⸗ 

lerer i Kierteminde, D. M. Forſte Hafte inde— 

holder: de forſte Elementer til at vinde mekaniſk 

Fardighed it Hoved-⸗Regning afmaalt til Fierdedeels— 

Timers Ovelſer med. Vorn af Ifte Klaͤſſe i Almue⸗ 

J 
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Skoler. adet Hæfte: afmaalt til Halve ⸗Timers 

Øvelfer med Børn af 2den Claffe i Almue⸗-Skolet. 

3die Hæfte: lette Regler anvendelige ved forekom⸗ 

mende Regning i bet baalige Liv, afmaalt til Tis 

mers Øvelfer med Børn af. aben Klaffe i Almue⸗ 

Skoler. — Der gives mange huslige og borgerlige 

Stillinger, hvori man fan undvære af tegne paa 

Tavlen, men neppe nogen hvori man fan undvære 

Hoved⸗ Regning. Bonden, Haandværferen, Solba⸗ 

ten, Soemanden, Hauemoderen, Tjeneftetyendet , 

kunde iffe opfylde deres Kaldepligter eller førge for 

Deres Velfærd, maar de ilke forftaae at eploſe Reg⸗ 

ningsfpyørasmaalet i Hovedet. Daglig forefommer 

Der Leilighed og Opfordring Hertil. J Folgs det ” 

Kongelige Danſte Cancellies Skrivelſe af 15 Mai 

1813, ſtal den faavidt muligt anſtaffes for Skole⸗ 

kaſſens Regning ved enhver Almue Skole paa Landet. 

Den faaet for 7 ME. 8 5. i Mar. pg 9 MÉ. indb, 

Fra Preffener udfommen: Tydff poetig 

Læfebog, eller: Lebren der Beisheit 

und Tugendinaunserlefenen Fabeln, 

Erjåbhlungen und Liedern. — Ein Bud 

får die Jugend, herausgegeben von 

T, £. Wagner. Den er inddelt i følgende Af- 

delinger: I, Thaͤtigkeit, Jugendfleig, Gebtauch der 
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Zeit. — Muͤßiggang, Misbraud unå ——— J 

der Jugendjahre 26., II, Maͤßigkeit, Enthaltſam | 

feit, Selbſtbeherrſehung, — Naſchhaftigkeit, Sinn⸗ 

ſichteit, Verſchwendung, Geiz, Habſucht ze. 18 Øl | 

Ordnung und regelmågige Einrichtung. IV, Vor⸗ 

ſichtigkeit, Bedachtſamkeit, Unbeſonnenheit, Leicht⸗ 

finn, Verwegenheit zc. V. Weisheit und Tugend, 

Unſchuld und Freude. Zweite Abtheilung 

I. Liebe, Geherfam, Dankbarkeit, Ehrerbietung ges 

gen Aeltern, Lehrer, Wohlthaͤter 2c. II. Geſchwiſter⸗ 

liebe, bruderliche Eintracht, Freundſchaft ꝛc. III. 

Allgemeine Menſchenliebe, Wohlthätigkeit, Barm⸗—⸗ 

herzigkeit, Edelmuth, Feindesliebe , Feindſeligkeit, 

Kaͤltſinn, Hartherzigkeit ꝛc. IV. Gerechtigkeit, 

Wafrheitsliebe ꝛc., Luͤgenhaftigkeit, Falſchbeit, Heu⸗ 

chelei, Schmeichelei. V. Ehrlichkeit, Redlichkeit, 

Treue ꝛx. Tide, Treuloſigkeit, Argliſt ꝛc. VI, 

Neid, Mißgunſt; Schadenfreude 2c. VII, Sanft⸗ 

muth, Demuth, Veſcheidenheit, Dumdreiſtigkeit, 

Stolz, Prahlſucht, Citelfeit 2. Dritte Ab— 

theilung, Gottes Groͤße, Weisheit und Guͤte; 

Verehrung, Vertrauen, Liebe und Dankbarkeit ges 

gen Gott, Dette Udvalg af Stykker er af følgende 

tydffe Digtere, ſom: Pfeffel, Gleim, Weiße, Gel: 

lert, Kleiſt, Hd in, Buͤrger, Schiller, Brückner, 

Pazke, Burmann, Willamow, Goͤckinas, Bertuch, 

Hagedorn, Kazner, Nicolay, Tiedge, Lichtwer, 

Aj 



— — Claudius, Cong, Krummacher, Goͤtz, Zacharid, 

| Wagner, Midaelis, Cramer, Wehnert, Heidenberg, 

Schmidt, Rudolphi, Midler, Ramter, Engelſchall, 

SMeifner, Lavater, Lanabein, og fl. Bogen er ni 

Gange, oplagt i Tydfiland. Den fofter 15 ME. , 

indbunden 3 Rbolr. 

Haandbog i den tydffe proſaiſte Litteratur af 

Ardivariné H. Behrmann. indeholdende Stykker af 

To dſtlande tlaff ſte Profaifer , nemlig Lichtenberg, 

Leſſing, Gellert, Rabener, Winkelmann, Garve, 
Joh. v. Muͤller, Herdet, Wieland, Engel, Meiß⸗ 

ner, Campe, Kotzebue, Starke, Lafontaine, Gårbe, 

Hirſchfeld, Meiners, Arndt, Fiſcher, Seume, 

Schrockh, Sturz, I. G. Muͤller, Hegewiesch, Hee⸗ 

ren, Fesfler, Manſo, Poſſelt, Schiller, Knigge, 

Zimmermann, Mendelſohn, Forſter, tilligemed bio⸗ 

grafiſte og litterere Efterretninger. Den er inddeelt 

i følgende Stiilarter: Indfald, Masimer ., Fab⸗ 

fer, Breve, Samtaler, Fortællinger, Romaner, Rei⸗ 

ſebeſttivelſer, Levnetabeſtrivelſet, Hiſtorie. Man faaer 

herved Begreb om be forſtſellige Stiilarter i det tyde 

ſte Sprog. 21 Mk., indbunden 25 ME. 

Fjerde Oplag af Svendſens Regnebog, forsget 

med Handels⸗ og Verefning, og forſynet med mange 

opſyſende Exempler. Man finder og paa hvert Sted 

anført Grundene hvorfor Regningsmaaden ſteer 

ſaaledes, til Lettelfe for Lerlingen, at funde veilede 
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fig felv ved forandrede Opgaver, Denne Bogs Bruge ; 

barhed fan fees deraf, at der er gjort fire Oplage 

af ſamme. Den er 15 ArÉ ftor og faaes for den 

lave Priig I Rbolt. i Materie og 8" ME. indb. 
Madame de Genlié franſt Talesvelſes-Bog, in⸗ 

deholdende de i det daglige Liv forekommende ægte 

franffe Talemaader og Udtryk, (en nyttig Haandbog 

for dem, ſom alerede forſtaae noget Franſt, og vils 

le forfaffe fig” tilborlig Fardighed i at tale det 

rigtigen og uden Feil) 12 Mk., indbunden 15 Mk. 

Todſk Læfebog, indeholdende: 

Dice Entdeckung von Amerifa, ein 

Unterhaltungsbuch fir Kinderund 

jungelLlLeute, von. Camper, 3 

Theil, forfynet med danſk Overfæts 

telfe af be i Bogen forefommende 

vanffeligetydffe Ordog Talemaader. 

Af alle Opdagelfer er Americas unægtelig den, der 

har havt den vigtigſte Indflydelſe paa Europa. Al 

den Modgang Opdageren ftandhaftig , ftolende paa 

Forſynet maatte  befjæmpe inden han vødagede det 

og da han allerede havbde opdaget def; hvor ilde han 

for fine Anſtrengelſer og Moiſommeligheder blev beløns 

net; denne Verdenedeels Rigdom paa Naturproducs 

tir oa Sfatte, diſſee Gavnmildhed og Skadelighed, 

benne Verdensdeels forſtjellige Forſlag, diſſes Chas 

——— 



racteer, Sæder og Gubdsdyrfelfe, gjøt bette Emne 

yderft intereffant, og den ffjønne Meade, Forfats 

teren har vidft at indklade alt dette, giver denne 

Bog dobbelt Intereffe ſom tydſk Laſebog faavel for 

dens. ſtjonne Stiil fom ber tiltræffende dette 2 me 

ne har for Ungdommen. Den faaes for 21 — 

indbunden 4 Rbolr. 1 ME, 

Junkers Haandbog over de almeennottigſte 

Kundſtaber for Almueffoler, ved Provſt Haeſe. 

Den indeholder: Satninger af den naturlige Reli⸗ 

gion, Pſychologie, Moral, Logik; om felfabelige 

Forbindelſer, ſom: imellem Forældre og Barn, Her: 

ſtab og Tyende, Ovrighed og Underſaat; der afs 

meenforftaaclige af Neturlaren og Natuthiſterien; 

om det menneffelige Legeme, Sundhederegler; om 
Verdenebygningen, Planterne, Aarstiderne og Alme⸗ 

nakken; Bibelſt⸗ og Relig onehiſtorie; Geograſie; 

Verdenshiſtorie, Danmarks Statiſtik; Udtog af de 

danffe Love; cm Underſaatternes Rettigheder og 

Pligter; Danſt Sproglare, Formularer til Docu⸗ 

menter; Deffrivelfe over alle Konfter og Haande 

værfer, tilligemed paa hvad Tid og af hvem de 

ere opfundne; det vigtigſte af Maalefunften og 
Mefanifen; om Tal, Myndt, Maal og Vagt. 
Det er alt fremfat paa en god, og for Ungdom 

fartelig Maade, 4 Rbolt. 3 Mk., indb. 1Rbd. mere, 
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Fuukes Lærebog for Pigeborn eller Underviis— 

ning i de Videnſtaber og Fardigheder der ere nøds 

vendige for veloppragne Fruentimmer. Den inde— 

holder: Opgaver og Øvelfer i Regnekunſten; Danſk 

Sproglere med Stiilsveffer og Greve; Geografie 

og Hiſtorie; Naturhiſtorie; Naturlere; om Plane 

terne; Antropologie; Sielelere; Sædelære; om 

anſtendig Opførfel i Omgang med Andre; SKloge 

ſtabsregler. Nyttige Kunfter og Fardigheder, ſom: 

Spindekonſten, Strikning, Syening, Brodering , 

Tegning, male og illuminere. Huusholdningskonſt: 

Kogekunſt, Saltning, Rogning, Tørring og Con— 

» fervation; Tilſyn med Linnedet; Sabekogning; Lys, 

feftøbnina ; Pligterne ſom Huſtrue, Huusmoder, 

Møder sg Sogepleierinde og imod fit Tjeneſtetyende. 

21 MÉ,, indbunden 4 Mk. mere. 

Salzmanstydſte ABC: og Læfebog, 

eller Anviisning til paa den naturligfte 

Maadeé at lære Gørnatlæfe Tydſk. — 

Forfatteren, der har faa mange Aars⸗ Padagog⸗ 

Erfaring for fig, ſiger i Fortalens „Den forſte 

Læfe-Uuderviisning var, ſikkerligen hidtil en - meget 

ubehagelig Forretning, der ſaare ſnart ærgrede baas 

de Læreren og Børnene. Jeg havde ſelv, i hvor 

gjerne jeg end fyffelfatte mig med de mindfte Børn, 

endnu aldrig Taalmodighed nok til at kunde be⸗ 

fatte mig dermed, Efter nu i 17 Aar aldeles af 
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have helliget mig til at undervife og opdrage” Børn, 

og øver begge Dele ſtrevet forſtjelligt, har jeg ved 

Eſtertanke og gjarte Forføg fundet Midler til at 

lette Læfe + Underviisningen og omſtabe famme til 

en behagelig Syffel baade for Børn og deres Læs 

rere,“ — 4 ME. 8 ß. i Materie og 6 Rbme. ind⸗ 

bunden. 

Patriotiſte Handlinger af Danſke sg Norſke, 

en fadrenelandſt Exempelbog for Ungdommen, ud⸗ 

givet af S. Soldin. Denvne Leſebogs Formaal er 

at opmuntre den danffe Ungdom til at træde iFæs 

dres og Landsmænds Fodfpor: Upaatvivleligen 

maae det altid kunde virke mere påa unge Menneſters 

Sadelighed, naar man ſiger: ſaaledes haver eders 

Forfædre, eders Landsmand virfelig handlet , vend 

naar man giver dem Bøger i Hande, ber iffe ine 

deholde ander end Opdigtelfer. Bogen indeholder 

mærkelige Traf af Danffe og Norſke der have ude 

mærfet fig, og gjort fig fortjente ved adle og almeen⸗ 

gavnlige Handlinger i Henſeende til Religion, Mens 

neffefjærlighed, Hoimodighed, Kiærlighed til Fædres 

nelandet, ædelt Mod, JÆdelmodighed, Flid i Stu— 

deringer, Retſtaffenhed, Snildhed, Tapperhed .og 

Gavnlyſt. Den faaes for 2 Rbdle, i Materie og 

15 Mk. indbunden. 

Aarflot, S. K., Norſt Sjorddyrfers Almenak 

for 190556 og ſiden brugbar i flere Aar, med Til: 
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læg af en fort Aſpectforklaring dg en vedfeiet Bon⸗ 

depractica, 48 £. 

Adolph" og Loviſe eller hvem vinder, Com. af 

Ifland, overſat af N. T. Bruun. 1805, 6 MÉ. 

Afbildning, og Beſtrivelſe over Nord mands⸗Da⸗ 

len i Fredensborg Have, med 33 Afbildninger, Fol., 
5 Rbolr. 

Alexis eller Faderens Vildfarelſe, Synet. J 
fe, 5 Mk. 

XCgteffabsforflaget eller de to —— Com., 

3 Mk. 

Ambroſio eller Munken, 37 Dele, en Roman, 

3 RED. 
Andre, C. C., og J. M. Bechſteins almeennyt⸗ 

nyttige Underholdninger i Naturhiſtorie, Phyſik Tech⸗ 

nologie og Landvæfenet, 13 Deel, 6 Roolr. 

Anecdoter mærfværdige, om Catharina ben An⸗ 

den, Paul den Førfte, og Keiſer Alexander Io Mk. 

Anecdoter og, vittige: Indfald. 4 Mẽ. 

Unters) Meter Kofod, ſamlede juridiſte Skrifter, 

udgivne af Profeſſorerne J. S. V. Schlegel og R. 

Nyerup, Iſte, 2ben og 3die Dei, TE Rbblr. 

Anviisning til hvorledes ſpekkede Menneſker 

funne igjen erholde deres Sundhed og forlænge der 

veg Liv, 9. Mk. 

Anviisning til at forebygge ———— 48 ß. 
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Anviisning, grundig, til en nye Blegnings⸗ 

maade af Linned, Catuner og andet Bomuldstoi⸗ fame 
uldent Toi, 32 6. 

Anviisning til at ſalte og røge Kød og Fl, 
at”tillave Smør og Oſt, at brygge Ol og bage Brød, 

48 . 

; Anviisning til alt hvad man har at iagttage 
ved Forligelfescommiffionerne, 4.8 £. 

Archiv for de nyeſte og markvardigſte Reiſe⸗ 

beſkrivelſer. I-z5 B. og Tillæg 1-3 B., 40 Rbolr. 
Athenienſiſte Breve, eller Brevvexling, fort 

af den perſiſte Konges Agent i Athen, 1-3 B., 

6 Rboͤlr. 

Adelers Reiſe, igjennem en Deel af Danne— 

mark, Tydſtland, Holland og Franketig i Aaret 

1801. 9 ME. 

Agerbech Codsoldermand), Afhandling om alle 
Slags Søe: Mandvres, 48 5. . * 

Ballings Nytaarsgave til alle ædle unge Koner 

og Piger, ſom onſke at blive ſykkelige Huusmodre, 

5 Mk. 

Bartholin, T. E., (Juſtitsraad) Tart:Bog, 
eller Efterretning om Taxter, Sfatter, Afgifter og 

Paalæg i Danmark og Norge 4 Rbolr 

Batſch, Prof., Botanik for Fruentimmer og 

Planteyndere, med illumineerte Kobb., 2 Rbd. 3 Mk. 
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Beckmanne Xnviisning til Technologie eller til 
Kundſtkab om Haandværfer, Fabrikker og Manufac⸗ 

furer, fornemmelig dem, der ſtage i nærmefte For: 

bindelfe med Landhuusholdningen, Politie og Came⸗ 

ral⸗ Videnſk aben, 3 Rodlr. 2 Mk. 

Beccaria, om Forbrydelſer og Straffe, 21 Mk. 

Begtrup, Gr., Profeſſor i Landoeconomken, 

Beſkrivelſe over Agerdyrkningens Tilſtand i Sjel— 

* og Moen, Fyen, Lolland, Langeland, Falſter, 

Eroe og Jylland, 7 Bind, med Kort og Kobbere, 
* Rbdolr. 

Behrmaan, H., Haandbog i den tydſke proſaiſte 

Litteratur, indeholdende Prover af Tydſklands clas⸗ 

ſiſte Proſaiker tilligemed biografiffe og litteraire Ef— 

terretninger, 3 Rbolt. 3 Mk. 

Benjowſtys, Grev,” merkvardige Reiſer og Han⸗ 

delſer i Siberien og Kamſchatka, 2 Rbdlr. 3 Mk. 

Beſkrivelſe over Chriſtiansborg Slot i fin forris 

ge pragtfulde Tilſtand, 24 8. ] 

Beſkrivelſe over et Inſtrument, hvorved man” 

fan mærfe naar en Tyv brakker ind, 48 

Beffrivelfe over alle aſiatiſte, afrikanſte og 

americanſte Nationers Sæder, Skikke, Religion, Af⸗ 

gudsdyrkelſe og Krige, 1$03, 1-3. Deel, 8 Rbdlr. 

Biebog eller Anviisning til Biers Behandling 

i Danmark af D. Didrichſen, m. K., 5 Mk. 

— RER 
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Bedſtemoder, min, et Syngeſtykke af E. Falf ti; 
5mk. 

Birkner, Skrivter, 1-3 D. 27 mt. 

Bondephiloſophie, indeholdende en Samling af 

virfelige Tildragelſer, ſom formedelſt Landalmuens 

Uvidenhed have havt ſtadelige Følger. SÉreven til 

at befordre Overtroens og ſtadelige Fordommes Ud— 

ryddelſe hos Landalmuen, overfat af Werfel, 9 mf. 

Bone; J., Statens Ven, 153 D. 1792:97, 
4 bd. 

Bramitiffe Levetegler, overfat efter Economy 

of human life, 4 mf. 

Brevbog, nyeſte originale danſte, eller Anviis⸗ 

ning til at lære fig ſelv at ſtrive gode og ziirlige 

Breve, af C. P. Hanfen, andet Oplag, 3 Rbolr. 

Broder, C.G., Lectiones latinae delecten= 

dis, in usum Scholarum extudi curavit G, Sver- 

drup, 9 mk. 

— — — latinſte Lectioner indeholdende Natirbhis 

ſtorie, Samtaler; Fortællinger ég Fabler; indrette— 

de for Begyndere. Udgivet af Prof. Sverdrup, ans 

det Oplag, 8 mf. 

— — — ftore latinſte Grammatik, andet Oplag, 
pad ny igiennemſeet og forbedret af Ptof. Sverdrup, 

B 
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Broder, C. G., mindre latinſte Grammatik 

for Begyndere, andet Oplag overſat af Prof. G. 

Sverdrup, 10 mk. 

Bruuns, Malte Conrad, poetiſke Forſog, 2 RED. 

Bruun, Th. Prof. poetiſt Leſebog eller Sam⸗ 

ling af fortrinlige engelſte Digte, 2 Rbdlr. 

Buonapartes Levnet og Bedrifter. 5 mf. 

Buͤſchinge, AX. F., Kundffab om de fornemſte 

europæiffe Lande, famt en ſtatiſtiſt Overſigt over det 

nuværende Europa 8 Mk. 

9 mf. 

Bergers Veirprophet, eller Anviisning til at 

forudfee Veirliget. 4 mf, 

Barens, J. H., Danff Grammatik for Ind— 

fodte, 3 mk. indb. 

Camilla eller den underjordiffe Avælving, Syns 

geſtykke, 8 mf. 

Campe, I. H., Robinſon der juͤngre, en ny tydf€ 

Læfebog, giennemſeet af Sprogmeſter C. G. Reisler, 

og forſynet med danſk Overfættelfe af de vanſkeligſte 

Ord og Talemaader ved J. Werfel, 3 Rbdolr. 3 mf. 

— — — Reiſe igiennem England og. Franfrige i 

Bredow, det 19de Aarhundredes Krønife, 1801. 

Breve til en ung Mand i Tydſtland 1806. 21. mf, | 

— — — le nouveau Robinfon, pour servir å 

Pamusement &a VVinſtruction des enfans, meden 

fuldftændig Ørdboøg over de i Bogen. forefommende 

Ord og Talemaader, af J. Werfel, 15 Mk. 
U 
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Chriſtiani, engel Handelsbrevbog, indeholder: 
de en Samling af engelffe Greve til Brug for uns 
get Menneffer ſom beftemme fig til Handelen, tilli- 

| gemed et Anhang fom indeholder engelſke Formula⸗ 

rer til de almindeligſte Handelsdocumenter, 10 mf. 

Confectyr: og Conditorbog eller grundig Anviis— 

| ning til felv at forfærdige alle Slags Conditorſager, 

08 mk. 
Contorift, almindelig, eller den nyefte for næv 

| værende Tid brugelige Mynt⸗, Maal: og Vagtfor— 

fatning i alle Lande og Handelsſteder, ſaa og Ef— 

terretning om Vexelmaader, Uſu, Reſpectdage, ofs 

| fentlige Banker, Meſſer og andre Handelen veds 

kommende Anſtalter i Europa. af M. B. R. CGerz 

hardt, Kongelig preusſiſt Hoved-Banque-Bogholder, 

01, 2, D., 12 Rbolr. 

Converſationsbog eller Anvilsning til fiin Leve— 

"maade og en velanſtendig Omgang med Menneſker 

af alle Stænder, 10 mf. 

Carite og Polydore, af Barthelemi. 30 ß. 

Daglonneren eller Genneni Noden, Com., 3 mf, 

Den ſom kommer førft til Mølle, fader forſt 

malet, Com., & mf. 

Den undervifende Urmager, indeholdende en 

Anviisning hvorledes man ſtal omgaages og conſervere 

Uhre, at kiende de gode fra de flette, faa og Beſkrivel— 

ſe over alle de forſtiellige Uhrſorter, 4 mk.“ 



20 

Duebog eller Anviisning til at behandle og ops 

føde Duer og til at kiende Duearterne, deres Egen— 

ſkaber, Sygdomme og Nytte, 5 mf. 

Duel (den umuelige), Com., 3 mf. 

Daglig Haandbog for hver Mand, 12 mf. 

Emilie, den ſtionne, af Guſtav Schilling, 12 mf. 

Erfaringsſkole for alle dem, der elſtker Livet, 

Helbreden og deres Tilfredshed, en Samling af virs 

felige Tildragelfer for det mefte i de fidfte ti Lar, 

til baglig forekommende Ulykkers Forebyggelſe, 4 Rbd. 

Euclides Elementer, de 6 forſte Bøger, over— 

ſat af H. C. Linderup, 10 mk. 

Efterretning om Ludvig den 16des Henrettelſe. 

24 fb 

Efterretning om det indre Afrika. 48 6. 

Efterretning om de danſte veſtindiſke Oers St. 

Croix, St. Thomas og St. Jans Indtagelſe af de 

Engelſke. 48 8. 
Dr, Ekkards, F., Haandbog over almennyttig 

Naturkundſkab, I. 2 Deel, med Kobb. 4 Rboͤlr. 

Fædrenelandets Hiſtorie, udarbeidet af Werfel, 

5 mf. 

Farvebog, nye, for Fruentimmer, hvorefter man 

fan farve faavel alle Slags Garn, fom alt Linned, 

Uldent-, Silfes og Bomuldstoi de fEionnefte Couleuz 

ver, af J. Werfel, 9 mf. 
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Figaroer, de to, Com., overfat af N. T. Bruun, 

I Rbdlr, ; 

Florians Gonſalvo af Cordova, overſat af Hoſt, 

15 mf, i 

Filangieris, Gaetano, Lovgivningsſyſtem, 1D., 

overfart af J. Collin, 9. mf. 

Fiſcher, C. A., Reife til Genua, 12 mf. 

Fifferbog eller Anviisning til at ſiſte, af 2. 
Werfel, 5 mk. 

Flora (den danſke) eller naturlige Afbild 

af danſke Planter, indeholdende en Samlus + 

almindeligfte Markblomſter, ſom vore vilde rt g 

omkring Kjøbenhavn, 4to, 1-4 Hefte, med ii 

Kob. 10 Rbolr. 

Fortællinger for Born til Hjertets Fotedling 

og gavnlige Kundſkabers Udbredelſe, 4 mf. 8 £. 

| Fortællinger af Doro Caro, 1:2 Deel. 2 Rbolr. 

Franſt-Danſtk og Danſk-Franſk (nyeſte) Haand: 

lexicon, udarbeidet af Provſt L. Haſſe, 7 Rbdolr. 

Friedrich Grad) en Ulykkeligs Hiſtorie, 4Dele, 

21 mf, 

Fruentimmeret eller Bibliothek af alt det Vi: 

deværdigfte om Fruentimmerets Beſtemmelſe og de 

lysning. af C. C. Andre, 5 mf. 

Funke, C. P., almindelig Lærebog for Borgers 

ſkoler eller Underviisning i de for hver tænfende ob 

virkſom Borger nødvendige Kundffaber og Færdige 
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heder. Den indeholder: Naturhiſtorie, Geographie, i 

Naturlere, Regnekonſt, Mechanik, Anthropologie, 

Mathematik, Sjelelære, Logik og Moral, Tedjnolos 

gie, Chemie, Wenneffers, indbyrdes og udvortes For— 

hold, 1: 12 Bind, m. Kobber, 25 Rbdolr. 

— — — Naturhiſtorie for Ungdommen, til Brug 

i Skoler og ved privat Underviisning, ved C. F- 

Kielfen, 10 mk. 

— — — Anthropologie, eller Beſtrivelſe over 

det menneffelige Legeme, 10 mf, . 

— — — Technologie for Ungdommen eller Bes 

ſtrivelſe over alle Kenſter, Haandvarker og Haands 

teringer, 15 mf, 

— — — Tegnemeſteren eller fort Anviisning til 

at lære at tegne, 4 mf. 
i 

— — — Pſychologie eller Sjelelære, Logik, Mo⸗ 

ral og naturlig Religion, 10 mk. 

— — — wmeſte Billed⸗Abe⸗- og Laſebog, med 

28 Kobb. 15 mk. 

— — — Gædelære for Ungdommen i Exempler, 

til Brug i Skoler og ved privat Underviisning, 
15 mf. j . Sy 

— — — Lærebog for Pigebørn eller Underviisning 
i de Videnffaber og Fardigheder, der ere. nødven« 

digft for velopdragne Fruentimmer, 21 mt 

— — —— 
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Funke, C. P., Hiſtorie og Geographie for Pige⸗ 

børn, til Brug i Pigefødler og ved privat Underviis⸗ 

ning, 4 mf. 

— —— Maturbiforie ſorl Pigeborn, 2 mÉ, $ 6: 

Fuglenes Naturhiſtotie, af 5. C. Kielſen, 

15 mf. 

Forſyth, W., Jagttagelſer angaaende Sygdomme 

og andre Beſtadigelſer paa alle Arter Træer. 48 6. 

Forſog til Metallers, Stenes og Mineralieré 

Paaſt ſonnelſe. 32 É. ⸗ 

Galletti (Profeſſor) Lærebog i Hiſtorien for 

Skolerne, af €. P. Hanen, 17 mf, 

Gedites todſte Læfebog for Begyndere, gien⸗ 

nemſeet og retter af C. G. Reisler, Lærer i det 

tyde Sprog, og forøget med en fuldftændig danſt 

Ordbog af Translator Primon, 12 mf. 

Geograͤphie for Ungdommen, til Brug i Sko⸗ 

ler og ved privat Underviiening, udarbeidet af J. 

Kierulf, Prof. 4 Rbolr. 

Geſandtſtabeteiſe til Keiſeren af China i 

Aarene 179495, 3 Rboͤlt. 

Goͤtz von Berlichingen med Jernhaanden, et 

meget interreſſant Skueſpil af Goͤthe, overſat af 

Profeſſor Ohlenſlager, 10 mf. 

Green, F. A. C., Haandbog i Chemien, efter 

De nyeſte Erfaringer, udarbeidet, 4 Rbolr. 
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Gyrithe eller Danmarks Frelfe, gt SE sg 

Skueſpil, 1 Rbolr. 

Haandbog i nyttige Konſter og Haandarbeider 

til Veiledning for enhver, ſom dermed vil beſkjef— 

tige fig, uden egentlig at være enten Konſtner eller 

Profesſioniſt, 5 mf, ) 
Hagerup, M., Ovelſesbog i det franffe Sprog, 

indeho dende: franſte Stykker, Ordſpil, Anecdoter, 

hiftorife Træf pag danſt med franffe Sprog-An— 

mærfninger; de i det franffe Hande'sfag alminde— 

ligt forekommende Ord; Mynſtere af alle Arter 

Gjældébreve pag Franſk; danſke Handelsbreve med 

franſte Noter; franſt Handelsbreve; andre danſke 

Breve med franffe Sprog» Anmarkninger, 15 mf, 

Hallo den Anden, en Roman af Forfatteren 

til Hallos lyktelige Aften, 152 Deel, 2 Rbolr. 

Haneman, Prof., Haandbog for Mødre. eller 

Grundſatninger for Bornenes førfte Opdragelfe , 
5 mf, 

Handrup, Fabler og Fortællinger for Børn, 

2 mf, 
— — — Moerffabslæsning for Børn, 5 mé, 

Haſſe, L., Skrivemeſteren eller Anviisning tif 

at lære fig felv at ffrive, m. 4 Kobb., 4 mf, 

Hoveoeconomie for Fruentimmer eller Anviis— 

ning til at gjøre Brug af Blomſter⸗, Kjolen; og 
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Frugthavens Producter Klolklenet og i Huuchold, 

ningen, 8 mk. * 

Hedegaard, ny Anthologie, 1:3 Hefte, 10 mf, 

— — — Samling af Forordninger, Placater og 

Patenter 16,. Landmilitairvaſenet betreffende, 6 Rbdolr 

Helmuth, J. H., popular Aſtronomie eller als 

meenfattelig Lære om den ftore Verdensbygnings 

mekaniſte Indretning, 15 mf. 

Henkes Opdagelfe af Naturens Hemmelighe⸗ 
der, 24 5. ⸗ 

Henning, FJ. D., Lagebog for Sofarende, 

7 mf. 8 6. 
Heeren, Prof., Haandbog i de gamle Staters 

Hiſtorie, overfart af Prof, G. Sverdrup, 3 Rbolr. 

Herfort og Klare, og Klofterhiftorie, 2 Dele 

4 Rbolr. 

Hearnes, S., Opdagelfeéreife til Jishavet, 

2 Roͤblt. 

Heſtebog eller Anvilening til at omgaae og be: 

handle Heſte, til at Fjende dereg Natur og God— 

hed 4 mf, 

Hjelm, hvorledes Salpeter fan frembringes, 

s mi. | 
Hildebrand, Prof. Sundhedsbog eller Anviis: 

ning fil hvilke Forholdsregler ethvert Menneffe bar 

iagttage for at vedligeholde fin Sundhed, overſat 

af 3. D, Tode, 10 mf. 
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Hoſt, Joh. Nic, fort Fremftilling af den dans 

ſte Rettergangsveſen, med derunder brugelige For⸗ 

maliteter, ſamt Formularer til Klager, Stævnins 

ger o. ſ. v.; en ikke overflødig Haandbog for pro— 

ducerende Parter, Fuldmagtige, Commisſiongrer, 

begyndende Juriſter og andre, ſom ønffe at vide, 

hvorledes Proceffen, fan og bør fremmmes, 5 mf, 

Hudtwalfer, C. M., Communionbog for me— 

nig Mand, overſat af C. P. Meden, 2 mk. 

Huus- og Bonderaad i paakommende Sygdom: 

me, 83 mf. 

Huusholdningsbog (nye og fuldftændig) eller 

Underviisning for huuslige Fruentimmer til ſelv at 

forejtaae deres Huusholdning og have Opſyn over 

Sjøtfenet, Spiſekammeret og alle szvrige huuslige 

Ting, 153: Dee!, forfynet med Figurer, 5 Rbolr. 

Huusholdningsca'ender for Landmanden for 

1302:5 af D. Didrichſen, 48 6. 

Huusfader (den danſke) eller Auviisning til 

hvorledes man ved en fornuftig Fremgangsmaade i 

alle huuslige Sysler kan blive en lykkelig og agt» 

værdig Landmand, 2 Rbdlr. 3 mf. 

Huusmoderen i Middelftanden. En Haandbog 

for Huusmodre, Mødre og unge Fruentimmer, af 

D. Didridfen, 18 mf. 

Husfitterne eller Naumburgs Beleiring, Dras 

ma i 5 Acter, 6 mf, 
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Handelsbrevbog (nyeſte danſke) eller fuldſtan— 

dig Anviisning til at ſtrive gode danffe Handels— 

breve. 3 Rbdle. 2 mi. "3 

Handelsordbog (fuldftændig terminologiſt). I 

Rbdolr. Få 
Jacob, L. H., Religion for hver Mand, 21 mf, 

Sagtbog eller Anviisning for Jagtelffere til at 

ſtyde og fange Harer, Agerhons, Snepper, Krams⸗ 

fugle, Vildænder, Vildgjas, Larker, Star og Grav— 

linger, 9 mf, ⸗ 

Jones, C., mye opfundne enkelte og dobbelte 

Bogholderie eller Anviisning til hvorledes enhver 

Handlende paa den fortefte Maade fan føre fine 

Bøger og ved førfte Oiekaſt opdage. den ubetydelig 

ſte Feil i fine Regnffaber, 15 mf. 

Junkers, F. A., Haandbog over de almeen⸗ 

nyttigſte Kundſkaber for Almueſtfoler, overſat af 

Provſt L. Haſſe, 3,253 Del, m: Kobbe,5 

Rbolr. 

— — — Fornufté: og Religioneſandheder, suk 

— — — Bibelſt- og Religionshiſtorie for Børn, 

2mk. 8. 

— — — om Verden og Tiden, 24 ß. 

— — — almindelig Verdenshiftorie for Borm, 

8 mf, 

— — — Geographic eller Jordbeſkrivelſe, 3 mé. 

— — — danſt Sproglære for Børn, 5. mf. 
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— — — Geometrie og Mekanik, my K., 5 mk. 

— — — over Tal, Myndt, Maalog Vægt, 24f. 

— — — Technologie til Brug før Ungdommen, 

5 mf. | 

Juridiſt Haandbog for Kjøbmænd og Hand—⸗ 

lende eller Udtog af de vigtigfte Love og Forordnin— 

ger, der ere udkomne faavel Handelen i Dannemark 

ry Norge, fom paa Oftindien, China, Veſtindien, 

Guinea, Færøerne, Island, Finmarken og Handes 

len i Almindelighed vedfommende, faa og Udtog af 

de vigrigfte Handeléøetroner, Conventioner, Trac: 

tater og fLangéartifler for Handlende, famlede af 

Werfel, I-2 Deel, 8 R6dlr, 

Juul, Bruun, geographiſk Haandlexicon, ins 

deholdende en geographiſt ſtatiſtiſt og topographiſt 

Beſkrivelſe over alle mærkværdige Lande, Stater, 

Provindſer, Stæder, Byer, Have, Søer, Floder 

og Havne i den bekjendte Verden, 1-4 B. 18 Rbolr. 

— — — Lærebog i den rene Mathematik, m. 

Ky 2. Rbdlr. 

— —— Naturhiſtoriſk, oeconomiſk og technolo⸗ 

gi Handels- og Varelexicon, 1:3 Bind 15 Rbolr. 

Jernringen, Sandhed og Digt, af Mac-Reals 

Dagbog, af Capitain Abrahamſon. 9 mf. 

Jacobs Grev, overſat med Anm. af Dr, Bugs— 

ge, 24 f. 



29 

Kant, €., Antropologie udi pragmatiſt Henſigt, 

15 mf, 

—— — Logif eller Konſten at tænfe, 2 Rbolr. 

— — — almindelig Naturhiſtotrie og Theorie 

over Syimmelen, eller Forſeg om den hele Verdens⸗ 

bygnings Forfatning og mefaniffe Oprindelſe, afø 

handlet eftet Newtonſte Grundfætninger, 2 Rbolt. 

— — — Theorie af dem moralffe Religion, 

s mf. d 

Kielſen, F. C., Lærebog i Naturhiſtorien tit 

Brug for Skoler, adet Oplag, 1. 2. 3. D. 5 

Rbolr. 

Knigge, Reiſen til Kjøbenhavn, en comiſt 

Roman, omarbeidet af J. Werfel, 9 mf. 

Kofod, H. A., ( Adſunct ved Kjøbenhavns 

Cathedralſtole), Hiſtoriens vigtigſte Begivenheder 

ftagmentariſt fremftillede for Begyndere, 3die Op: 

lag 15 mf. 

— — — fort Udtog af Geographien, 3 mf. 

— — — geografiſt Haandbog, udarbeidet efter 

de nyeſte politiſte Forandringer, 3die Oplag; 4 

Rbolr. 

— — — fort Udſigt over de markeligſte Begi⸗ 

venheder i Verden, til Brug for Begyndere i Bor⸗ 

gerſtoler 4 mf. 

— — — færebog i Geografien for Begyndere, 

andet Oplag, 16 mf, 
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Kofod, H. A., ældre Hiſtorie, indtil det romerſke 

Riges Kuldkaſtelſe, andet Oplan, 18 me 

— — — nyere Hiſtorie, 1-2 Deel, 8 Rbol. 

— — — almindelig Verdens Hiftorie FEJRE OR 

4 Rbdir. 

— — — Udtog af Fadrenelandets Hiftorie * 

Brug for Landsbyeſkoler 1816, 4 mf. 

— — — — Geographie for Begundere efter de 

ſidſte Forandringer 8814 09 1815, 5mk. 

Kogebog eller Anviisning til at tillave alle 

Slags velſmagende Retter, 10 mk. 

Kong Svend, Danmarfs Hevner, 5 mf. 

Kotzebue's Crindring fra Paris medens hans 

Ophold der, mm Rhbdlr. 

Kunſtbog, indeholdende en Samling af alle: 

haande Konfter til Morſkab og Forlyſtelſe, m. & 7 

15 mf, 

Karakteriſtik (Udkaſt til en) af H —256. 

Kronprinds Frederik. I Rodlr. 

Leretimerne eller en Times Laening for Børn, 

FANS . 
Lafontaine, A., moralffe Fortællinger, 1-4 

D. , J Rbolr. 

— — — Rudolph von Werdenber, en Ridder⸗ 

hiſtorie, 4 Rbolr. 

— — — Ariſtomenes og Gorgus eller Havn og 

Menneſkelighed, 2 Rbolr. 
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Lafontaine, A., Harveſpillerinde eller Kjerlige 
hed paa Riefenbjergene, 7 mf. 8 f. 

— — — Den faderlige Myndighed, 7 mf. 8 6. 

— — — SKjirlighed og Dod, en Fortalling, 7 

mf. 856. 
Landebhetheatret, Skutſpil, 6 mf. 

Linderuvs, H.C, forſte Grunde til den 

anvendte Mathematik, 2 Råb 3 mf. 

Lindgreens, engel Leſtboo, 2 Rbolr. 

Marcartney's Geſandtſtabereiſe til China, 

21 mf. df 

Magafin før" Mæringsftanden, udgivet af D. 

Didridfen, 1.8 Bind og Tillæg 154 Bind, m. £. 

Dette Vark indeholdende henimod 550 Erfaringer, 

Opdagelſer og Forbedringer i Oeconomie, Landvae⸗ 

ſenet, Technologie og andre Videnſtaber, 24 Rbolt. 

Wagaſin Cnyt) for Naringsſtanden, udgiver 

af D. Didrichſen, 19 Hefte, og Tillæg 14 $ Hef⸗ 

te, 8 Rbolr. 

Markvardigheder fra Oldtiden, ſamlede af 

Valerius Marimus, overſat af AX. K. Holm, 3 

Rbolr. 

Maleren af Kjerligbed eller —— et 

Stuefpil, 6 mf. 

) Mangeldorffs Verdenshiſtorie, Iſte Afdeling, 

5mk. 
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Marſk Stig celler, Sammenrottelſen mod Erik 

Glipping, 4 mf. å 

Matros, den [ill ét Syngeſpil i eet Optog 

4 mf. 
Meidinger, J. V., praktiſk franſt Gramma— 

tik, hvorved man Pan en ganſke ny og let Maade, 

i fort Tid grundigen fan' lære fig felv dette Sprog, 

af Werfel, 3die Oplag, 4 Rboͤlr. 

— — — mindre praktiſt franſt Grammatik, 6 mf. 

Menneſkeſlegtens almindelige Carakteriſtik, 

eller Beſkrivelſe over alle bekjendte Folkeſlags Cha: 

racteer, Religion og Sader, 1-3 B., 9 Rbdolr. 

Menneſkets Pligter mod Dyrene, 6mk. 

Meza, de (Doctor) Laſebog til Gavn for 

Gjordemødre, 3 mf. 

Moderen, eller hin fan ikke vælge, et Luft: 

ſpil, 2 mf. 

Morgenſtjerne, Kjøbenhavns juridiſke praktiſte 

Maanedstidende, 4 Rbolt. 

Moſes Mendelſohn, om den trienneffelige Sjels 

Ulegemlighed, 3 mf. 

Møller, BefErivelfe over de nicobarſte Per” 

4mk. 3— 

Møller, T. Haugehog, indeholdende Regler 

fot Haugeanleg, 2 Rbolr⸗ 

FS — 
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Mungo Parks Retfe i. Be indre Afrika, 2 
Rbdlr. 3 mf4 ; i I i 

Munthe, C., almindelig Geographie for de 
uførfte Begyndere i De lærde Skoler og for Børn i 

Borgerſtoler, ro mf: 4 E 
——— Fadrenelandets Geographie. 36 f. 

Markvardigſte Begiménbeder i det 18de Aar⸗ 

hundrede, af J. Werfel, 1, 2, 3 Deel. 4 Rbolr. 
Nathan den Viſe, esſing, overſat af K. 

L. Rahbek, 10 mf. 

Natuthiſtoriſt Billedbog for Born, 13 K., 
6 mf. ⸗ 

Nyerup, R. (Prof.) Hiſtoriſt⸗Statiſtiſt Skil⸗ 

dring af Tilſtanden i Danmark og Norge i aldre 
og nyere Tider, 1:4. B., m. K., 10 Rbdolr. 

Nyerup, R. (Profeſſor) og Muus, om Mi 

og Ølbrygning, 4 mf. 7 

— — — det danſte Sprogs Retſkrivningstheoti⸗ 

er, 4mk. 

— — — — Fodreiſe i Fyen i Auguſt 

1805, 6 mf. 

Nørre; Jyllands Themis, 154 Hefte. 2 Rbdor. 
Nielſens, H. C., Materialier til Underviis— 

ning i Hovedregning, 1, 2, 3 Hefte. Andet Op— 
lag. 1815. I Rbolr. 24 ß. 

Alſen, L. B., nyeſte engelſte Laſebog, 2 Rodl. 

€ 
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Slien; 'gi BI engelſt og danſk og danferengelæ 
Lexicon, udarbeidet efter de —* Forfattere i besge 

Syebg) 13 Rboͤlr Års sagen ne 

Orſted, AnS., — i de danſte Can⸗ 

cellie, Ridder af Dannebrog Jog Dannebrøgsmanb, 

Supplement til Møorrecadrde Forelas ninger over den 

Danſke og" Norſke private a 1⸗23 Bind, 10 

Rodlr. In | 

Orſted, A. S ſyſtemati — Udvicling af i 

grebet om Tyverie og denne Forbrydelſes juridiſke 

Følger, ſamt andre dermed: ferbundne Retsmaterier, 

tilligemed Vink til vort Tyvslovgivnings rigtige 

Bedommelſe, 4 Rbdolr. 

— — — nhye danſt Formularbog, indeholdende 

Formularer til de vigtiafte i det borgerlige Liv fo— 

refaldende Contracter og andre Documenter, tredie 

Oplag, naſten aldeles omarbeidet, og med udforli— 

ge Anviisninger paa de Rets- og Forfigtighedsreg, 

ler, fom ved, flige Documenters Affatning bør iagt— 

tages, forpret, 4 Rbolr. 

Paolinos Reije-til Oſtindien, af Forſter, 3 

Rbolr. 

Patriotiſte Handlinger af Danſte og Rorſke, 

en Exempelbog for Ungdommen, af S. — * 

12. mt: 

Paul og Virginia, en Roman, 9 NREN 
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Perufes (la) Reiſe omkring Verdenp 1-3. 
Deg 5% Rodlee. 

Peder Syvs danſke Ordſprog, 15 mk. 
T Pigeſpeilet eller, Sædelære for Pigeborn, an⸗ 
det Oplag, udgivet af P. Thonboe, 4 mf. 8 -f. 

Poſt-Chaiſen, Com. , 4 mf. 

Præftedatteren, en Sp man af A. v. Kotzebue, 

10 mf, … une avl 
Primon, C. $., Lexieon over alle fremmede 

Ord og Udtryk, der, jeprlig forekommer i bet dans 
ffe Sprog, i enhverGreen af Videnſkaberne og 
Konfterne, med Hhoefoiet Overſattelſe og Udtale, 
15 mk. 

Plettebog, eller, Anviisning til at tage Plet⸗ 
ter af Klæder og Tøier, 24 ß. 

Rafn, C. G., Naturhiſtorie for hver Mand, 
hvori, beſtrives Pattedyrenes og Fuglenes indvortes 
Bygning og udvortes "Form, deres Opholdsſteder 

og, Levemaade, Nytte og Stade for Menneſtene, 
5 Rbdlr. 3 mf, 

Regulus, et Sørgefpil, 6 mf. 
, ty Reife til Guinea eg Cajenne, +10. mf. 

Reiſen til Eaypten, Aar 1798-1801, 15 wf, 

Reislers, K. G., fuldftændig tydſt og danſk 
øg danſt og tydſt Lericon, 30 R6dfr. 

— — — fuldftændig danſt og tytfe Lericon, 9 
Rboͤlr. 
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Remers, Verdenshiſtorie, I:3 D, 4 Rbdlr. 

Ret, eller alle Stateré evige gi) af Tho⸗ 

tid. 64 6. 
Riegels, N. D. ſmaae hiſtoriſte — 8 

Rboͤlr. 

— — — Chriſtian d. 6tes — 

Rbdolr. 

— — — Fornuftens og Menneſkehedens Rettig⸗ 

heders Archiv. 2 Rboͤlr. 

— — — Om Tiendevefenet. 40 f. 

Riems, A., Reife igjennem Holland, 10 mf. 

Romeo og Juliette, et Syngeſthkke 5 mf,” 

Rouffeau, J. J., om Oprindelſen til Ulighes 

ben blandt Menneſkene og dens Grundſtotter/ 6 mf, 

Roſenſtand Goiſke, P. og J. C. Hedegaard, 

Reſkripter, Reſolutioner og Collegialbreve, den 
danſke Krigẽsmagt til Lands angaaende. 104 D. 

og Total⸗Regiſter 16701805, 8 Bind, 30 Rbdol. 

Roſenſtand Goiſke, Pe, Krigsret for den dans 
ſte Landmagt, 1-2 Del, 6 Rbolr. 

Salzmann, Himlen paa Jorden, 10 mk. 

— —— Peder Jenſen eller Anvlisning til en 

fornuftig Borneopdragelſe/ dverfat af Prof. Guld: 

Berg, "andet Splag, 175. mf. 

———— —— Peder Jen ſens A. B. C. Leſebog eller 

Anviisning til paa dén” naturligſte Maade at lære 

Dørn at læfe, 5 mé, 
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Samme Bog paa Tydſk, med en Forklaring 

over de vigtigfte forekommende tydffe Ord, af 

Translator Primon, 5 mf, 

Salzmann, mærfværdige Mænds Levnetsbeſtri⸗ 

velſe, en Morſkabsbog for menig Mand, 18 mf. 

— — — Moral for Børn fraotte til ti Xar, 

10 mf, | 

Samling af de nheſte udvalgteſte og meeſt yns 

dede Selſkabs⸗, Klub⸗, VordSange "og Bifer, 
faavel til at ſynge ved Bordet i Klubber og Sel: 

ſtaber, fom i Familie? og Vennekredſe, 2 Rbolt. 

Samling af danffe, tydſte, frauſte og fvens 

ſte Selffabsfange, 8 mf. 

Schletz, J. F., Landsbyen Bogelunds Hiſtb— 

rie for Almuen og Almuevenner, af Provſt L. Has⸗ 
f(x — 

Schneider, E. F., Engelſt og Dan Maris 

ne: Lexicon, indeholdende alle engelſte Soe⸗ og 

Handels : Termirti med dan Forklaring, 10 mf. 

Schrader, J. G. F., Prof., Begyndelſes— 

grunde til Erperimentar-Naturleren, efter de nye— 

fre Opdagelſer, til Ledetraad ved academiſke Fore— 

lægninger og til Brug for Skolerne, andet Oplag, 

Werſat af Prof. Jachd Saxdorph, m. &., 18 mf. 

Schrockhs, almindelig Verdenshiſtorie for Ung: 
dommen, 156 D. 10 Rbolr. 
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Schluͤtter (Doctor), om, — Ma⸗ 

veſygdomme. SO; 

Selim, Prinds af Algier, Sorgeſpil —— 

OBE. "RODS ' 

Siri. Brahe, eller. de Nysgjerrige, Skueſpil. 

64 6. RATE ; 

Sfibbrudet eller Arvingerne, Com., 5 mf. 

Skjelmen i ſin egen Snare, 5. mf. 

Skinſyge, de, Com. af Schroder, 4 mk. 

Skipperbog, nyeſte, eller Haandbog for Skip⸗ 

pere og Søefarende, indeholdende alle udkomne Lo⸗ 

ve og Anordninger, Sfippere, Soefarende og Søer 

handelen angaaende, til Veiledning for alle Skip⸗ 

pere og Soefarende, ſom onſke at vide hvad der 

bør iagttages, ſaavel paa deres Reifer fom i Hav⸗ 

nene, 6 Rboͤlr. 

Skovbog eller Anviisning til Skeves Opelſk⸗ 

ning, iſer med Henſyn til Smaaſkoves Anlæg paa 

Bønderjordene, af D. Didrichſen, 6 mk. 

Schletz, Brevmynſter for Kjøbftæds:. og Lands⸗ 

byeſkoler, af Provſt L. Haſſe, 5. mf. 

Schmiths, L., Lommebog for Hiſtorie og 

Selſkabelighed, 9 mk. —— 

Soemand , , den ſyngende, beſtagende af 58 

nye ſmaa Viſer og Sange, år mb 

Svendſen, A., naturlig Magie eller. Natu⸗ 

rens og Konſtens lonlige eller underfulde Virknin⸗ 
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(I 

ger, fremfatte i adffillige electriſte, <hemiffe, mag: 

netiſte, mefaniffe, optiſte okonomiſke og techno⸗ 

logiſte Konſter, til Nytte og Forlyftelfe, med Io 

ſtore Kobbere, 6 Rbolr. 

— — — Regnebog eller grundig Veivisning til 

at lære, fig ſelv at regne, fjerde Oplag, —8— mf, 

Syltebog, nye. og fuldſtendig, eller grundig 

Underrethking om alle Sorter Frugters, Rodders 

og Blomſters Syltning, apdet Oplag, 5 mf. 
Soldin, S,, (Håniver af Nyeſte Skilderie 

af Kjøbenhavn) Exempelſamling til Veiledning for 

enhver, der vil ove fig i danſk proſaiſt Stil; ud 

dragen af danſte Proſaikers Skrivter, ordnet efter 

de forffjellige Stiilarter, og forſynet ſaavel med 

Indledninger ſom Anmarkninger, 1816. 4Rbolr. 

Tabellev over Regningsmynternes Værdie, til— 

ligemed en &ammenligning imellem ſamme, af 

Gerhardt, 5 Rbdlr, 

Tandlæge, den omhyggelige, overfat ved J. 

D. Tode, 2m 

Thonboe, P., Laeſebog og Exempelſamling 

til Brug i Landsbyeſtoler, Sjette Oplag, $ mk. 

Thonboe, P., Xlmuefange. 32 5. 

— — — Fadrenelandets Beſtrivelſe. 24 ß. 

Trancheerbog (nye og fuldſtendig), med Kob— 

ber, 3 mi. 
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Walter og hans Elever i deres Fritimer eller 
gymnaftiffe Lege for Ungdommen, 4 mk. 

Wandſeys, H., Reiſe i Nordamerica, ” mt. 
Vancouvers, G., Opdagelſesreiſe i de notdlis 

ge Dele af Sydhavet og de veſtlige Kyſter af Ames 
via, 27 mt. ; 

Voltaires Levnet, af Condorcet, 14 mf. 
— — — Kongen af Sverrig, Carl den 12tes 

Levnet, 10 mk. 
Werfel, J., bibelſte Hiſtorier for Ungdom⸗ 

men, andet "Oplag, 8 mk. 
— — — danſke Grammatik, . tilligemed Anviis— 

ning til Forſtands og Hufommelfesøvelfer , til at 
forfatte de almindeligſte Documenter og til at kjen— 
de de uegentlige Udtrykke i Sproget, ſamt en For⸗ 
tegnelſe over de Ord, der fÉrives og udtales eens, 
men ere forffjellige i Gemærfelfen, og en Sams 

» Ting af Synonymer eller eenstydige Ord, med ſtjel— 
nende Forklaring over. famme, 2 Rbolr. 
—— — theoretiſt og practiſt Danſt Gramma: 

tik for -Fruentimmer, 1 Rbdolr. 
Biborg, E., (Profeſſor) Anviisning til at 

fjende og behandle Querke, Heſtekopper og Snive, 
mk. 

Veterinær: Yagttagelfer for Aaret 1806, I 

Hefte, udg; af Prof. Erich Biborg, 4 mk. 
; Wieland, C. M., Agathons Hiſtorie, 1:3 
DNB mm i 

Wilſon, Reiſe i Sydhavet, 21 mk. 
Zarſonnen Fevei, en Tildragelſe, 16 fi. 
Opløsning af Biſkop Balles Lærebog for Skoler⸗ 

ne i paſſende Spørgsmaal og Svar, til Brug for Sko— 
leholdere og Degne paa Landet. 6 mk. 
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